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 نظرة عامة
 OSIالطراز خبصوص بل من ق هاتعّلمتسبق أف قد اليت يعّزز فصل اؼبراجعة ىذا اؼبفاىيم 

اػبطوة  يى اؼبتشعبةفهم تلك اؼبواضيع إف . IP ( وعنونةLANs)ناطق احمللية اؼبشبكات و اؼبرجعي 
 Internetwork Operatingالبينية  شبكاتالتشغيل سيسكو لنظاـ معرفة األوذل كبو 
System (IOS،)  لتشبيك ابادئ م حيث جيب فهم ىذا، رئيسي يف منهج التعليمالوضوع اؼبىو و

 .IOSسيسكو نظاـ  تشعباتيف ىذا الفصل قبل ؿباولة فهم  البيٍت جيداً واؼبشروحة
 OSI الطراز 1-1

 يشبكة الطبقطراز ال 1-1-1
 ،الشركات شبكاتيف تؤدي اؼبمارسات اؼبهنية اعبديدة على الشبكة، إذل حدوث تغيَتات 

الذين يعملوف من منازؽبم، ، ةالعاؼبيفروعها ويف مكاتب  ةالرئيس اتكز الشركا يف مر  وفاؼبوظفحيث حيتاج 
أو  ةركزياؼبلقمات موجودة يف اؼبالبيانات ىذه  تلبيانات، بغض النظر عما إذا كانلباشر اؼبوصوؿ الإذل 

 .الفرعية
تربط  يتاؼبدارس أو اؼبؤسسات األخرى الأو الوكاالت أو كالشركات وربتاج اؼبؤسسات الكبَتة  

 :_وملقمات اؼبلفات إذلبية واغباسو  يةبيانال هتاسوية اتصاال
أو ملقمات اؼبلفات لتيسر الوصوؿ إذل اغباسبات مباشرة بعضها مع شبكات مناطق ؿبلية مًتابطة  .1

 .خرىاألماكن األيف اؼبوجودة 
 .احمللية الستيفاء احتياجات اؼبستخدمُتاؼبناطق إذل شبكات  ارلع موجينطاؽ  .2
 (.WAN) الواسعة ناطقاؼبػبدمة شبكة  االستفادة منهاتقنيات دعم ديكن  .3

جديدة  أساليب تطبيق ب اتالشركتقـو ىذه اؼبوظفُت والزبائن، و لتحسُت االتصاؿ مع الشركاء و 
دمج شبكات كما تقـو ب، والتعّلم عن بُعد.  IPعرب الصوت و  ،ؤسبرات الفيديووم ،تجارة اإللكًتونيةالك
( وىذا الدمج أساسي 1) يف الشكل كما ىو مبُّت عاؼبية  شركة  اتشبك معالبيانات و الفيديو و  تاصو األ
 اؼبؤسسة.أعماؿ نجاح ل

صممت الشبكات الشركات لدعم التطبيقات اغبالية واؼبستقبلية، وتقـو للتكيف مع اؼبتطلبات 
اؼبتزايدة للموجات العريضة وقابلية التوسع واؼبوثوقية، وتقـو شركات التصنيع وىيئات اؼبواصفات القياسية 

نيات جديدة بطريقة سريعة، ويواجو مصممو الشبكات ربديثًا لتطوير أحدث بإعداد بروتوكوالت وتق
 للشبكات رغم اف ما يعترب "األحدث" يتغَت شهرياً إف دل نقل أسبوعياً.
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إنشاء الشبكات م وتنظيم مهاـ يقسعن طريق ت اعبديدة من دوف مشاكلمعاعبة التطبيقات ديكن 

دعى ت ،سبع فئاتإذل وظائف الشبكة  يقسمرجعي اؼب OSIالطراز فمنفصلة.  /وظائفطبقاتإذل 
( إذل ذات bits) من البتات البيانات من برامج اؼبستخدـ ذات اؼبستوى األعلىحيث تنساب طبقات. 

اؼبناطق شبكة  ءمد رامهمة معظم و  ،من خبلؿ وسائط الشبكةيتم إرساؽبا بعد ذلك  يتد ى الاألستوى اؼب
وتستعمل طريقة التغليف  السفلية، ات الثبلثالطبقوظائف ضبط تكوين  يالواسعة ى

(encapsulation وعكسها كوسيلة للتخاطب بُت الطبقات، وذلك يف وظػائف الطبقػات )
 ( اليت سيأيت شرحها الحقاً.Peer-to-peerاؼبتناظػرة )

واحدة اؼبرجعي، كل  OSIىناؾ سبع طبقات يف الطراز ( قبد أف 2)كما ىو مبُّت يف الشكل 
أو ) اإلنًتنتبروتوكوؿ التحكم باإلرساؿ/بروتوكوؿ وتوزّع وظائف ـبتلفة. و  ةمنفصلوظيفة  اؽب هامن

TCP/IP ) بغض  وىذا ،لطبقاتاتقسيم بالتشبيك التوزيع لوظائف ىذا ويدعى طبس طبقات. على
 .الطبقاتىذه النظر عن عدد 

 التارل:: وظائف الشبكةتقسيم أسباب وتتضمن 
 تعقيداً.عناصر أقل إذل  لعمليات اؼبتبادلة بالشبكةبااؼبرتبطة  اعبزئياتقسم لت .1
األجهزة التوصيل والتشغيل والتكامل بُت اػباصة لسرعة الًتابط و قياسية الواجهات لتحديد ال .2

 اؼبختلفة.
 .طبقة معّينةعلى وظائف  يةتطوير الو  يةميصمالتز جهودىم يركمن ت تمكُت اؼبهندسُتل .3
 .هبدؼ قابلية التشغيل اؼبتبادؿ للشبكات البينية ةة اؼبختلفداتيلوحابُت الوظائف تماثل الًتقية ل .4
من كل ناحية تتمكن   حىتبشكل كبَت على النواحي األخرى،  ىالتأثَت ما يف ناحية التغيَتات نع ؼب .5

 .ربسرعة أكتتطّور بأف 
 هاتعّلمحىت ديكن  ةؾبموعات عمليات فرعية منفصلإذل  ةلشبكالتشبيك البيٍت لم عمليات يقسلت .6

 .لة أكرببسهو 

 OSIوظائف طبقات الطراز  1-2-1
وديكن أف تستخدـ ىذه معّينة. وظيفة اؼبرجعي  OSIطراز ات للطبقمن الكل طبقة تؤدي  
 من قبل الشركات اؼبصنعة للشبكات.  OSIالطراز  احملددة يفالوظائف 

 :هيالطبقات و 
معاعبة  بًل، تطبيقاتمث .ؼبستخدـلتطبيقات ا خدمات الشبكة التطبيقاتطبقة توفر  :التطبيقات .1

 يف ىذه الطبقة.اؼبوجودة خدمات إرساؿ اؼبلفات بواسطة نصوص 
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صل ت يتالبيانات الأف  حيث تتأكد من ،لشفرةل اً لبيانات وتنسيقل ىذه الطبقة سبثيبلً توفر : العرض .2
ديكن  اليت يرسلها التطبيقأف اؼبعلومات  وتتأكد من، أف يستعملها التطبيقمن الشبكة ديكن 

 على الشبكة.ا إرساؽب
 .التطبيقاتاعبلسات بُت  إدارةاف  على وربىذه الطبقة تنشئ : الجلسة .3
 و (data stream) بياناتالعيد ذبميع البيانات يف دفق تىذه الطبقة و تقسم : رسا اإل .4

TCP  طبقة اؼبستعمل مع يف ىذه الربوتوكوالت الىو أحدIP. 
اؼبوّجهات يف وتعمل آخر. إذل نات من مكاف ىذه الطبقة أفضل طريقة لنقل البياربدد : الشبكة .5

 يف ىذه الطبقة. IP( اإلنًتنت)بروتوكوؿ  تجد نظاـ عنونةوسىذه الطبقة. 
كما إهنا الوسائط.  عرب  اً مادي اىذه الطبقة وحدة بيانات )أو رزمة( إلرساؽبربضر : البياناتوصلة  .6

ىذه الطبقة وتستعمل نسياب. الشبكة، والتحكم باال وطبيعةاألخطاء، عن اإلعبلـ مسألة توذل ت
 التحكم بالوصوؿ إذل الوسائط(.، MAC)أو  Media Access Controlعناوين 

لتنشيط ل ةاإلجرائيو  ةاؼبيكانيكيو  ةالوسائل الكهربائيب التحمىذه الطبقة تستعمل : ةالمادي .7
 ةاؼبتحدو  ةفتولاؼب يةالزوجاألسبلؾ وسائط مادية ك وىيبُت األنظمة.  ةاؼباديالوصلة واحملافظة على 

 واأللياؼ الضوئية. ةاحملور 

 ( peer-to-peerبين الطبقات المتناظرة )االتصاالت  1-3-1
ى. ويتبادؿ خر ؽبا مع شبكة أ ةنظَت ال ةطبقتتصل باللخاص هبا كل طبقة بروتوكوؿ تستخدـ  
 َتةطبقات النظالمع  -( PDUsوحدات بيانات الربوتوكوؿ ) -تدعى معلومات،  بروتوكوؿ كل طبقة

طبقة ، تتصل TCP/IP. مثبًل، يف PDUلوحدهتا أكثر ؿبّدداً  اظباستعمل تالطبقة أف وبإمكاف . ؽبا
لطبقة اكل طبقة خدمات أجزاء وتستعمل  باستعماؿ ؽبا  ةنظَت ال TCPوظيفة ب TCPيف الػ اإلرساؿ 
معلومات الطبقة  ليالسفخدمة الطبقة وتستعمل الطبقة النظَتة ؽبا.  التصاؿ معامن أجل  اربتهاؼبوجودة 

 .نظرائهامع  اتبادؽبت يتال PDUمن وحداهتا العليا كجزء 
بُت  اتبادؽبيتم  يتُرـز )وحدات البيانات( طبقة الشبكة المن  قسماً  TCPأجزاء تصبح 

بُت األجهزة اؼبوصولة  اتبادؽبيتم وصلة البيانات  من أطر قسماُ  IPتصبح رـز ف، ابدورىو . IPالنظراء 
 اؼبستخدمة يفاألجهزة عندما تقـو  بتات، األطرتلك تصبح يف هناية اؼبطاؼ، و مباشرة.  البعضببعضها 

.بإرساؿ  بروتوكوؿ الطبقة اؼبادية ًً  البيانات أخَتًا
من أجل و اؼبرجعي.  OSIالطراز يف  هاربتاؼبوجودة على خدمات الطبقة  طبقةعتمد كل وت

( من الطبقة PDUضع وحدة بيانات الربوتوكوؿ )لو  اً تغليف السفليستعمل الطبقة تىذه اػبدمة، تقدمي 
 .للقياـ بوظيفتها مقدمات وهنايات ربتاج ؽبا ةأي ةفاضإ ها، مث ديكناالعليا يف حقل بياناهت
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البيانات  ،طبقة اإلرساؿتقدـ طبقة اإلرساؿ، و لطبقة الشبكة خدمة تقدـ ، على ىذا كمثاؿ
ويتم  .عرب الشبكة البينيةالبيانات تلك نقل ىي شبكة مهمة طبقة الو . للشبكة البينيةإذل النظاـ الفرعي 

 ةتوي على معلومات ضروريرب مقدمةتضمن ىذه الرزمة ، وتالبيانات ضمن رزمة تنفذ ىذه اؼبهمة بتغليف
 لمصدر والوجهة.لالعناوين اؼبنطقية كرساؿ،  اإلإلكماؿ 

مة طبقة الشبكة يف تغّلف رز إهنا طبقة الشبكة. لخدمة  اطبقة وصلة البيانات بدورىوتقدـ 
إلكماؿ وظائف وصلة البيانات )مثبًل، العناوين  ةعلى معلومات ضروري مقدمة اإلطارتوي إطار. ورب

 ًً إذل وصلة البيانات  إطارشّفر إهنا تطبقة وصلة البيانات: لالطبقة اؼبادية خدمة  تقدـ اؼبادية(. وأخَتًا
 سلك(. ،دةالوسائط )عاعرب  اإلرساؽبمصفوفة من األحاد واألصفار 

 تغليف البياناتلخمس خطوات  1-4-1
انسياب وربزمي معلومات اؼبستخدـ األصلية دير ذ خدمات للمستخدمُت، ينفبتالشبكات عند قياـ 

 ، ىناؾ طبس خطوات ربويل.التارل التشبيك البيٍتيف مثاؿ و . تغَّتاتعدة عرب 
أف يستعملها ية رقمية ديكن أحرؼ أجبدإذل لكًتوي اإلربيد الرسالة األوذل: حيوؿ اغباسب اػبطوة  .1

 وىذه ىي البيانات.. التشبيك البيٍتنظاـ 
يف نظاـ التشبيك طبقة اإلرساؿ إلرساؽبا عرب بيانات الرسالة الثانية: يتم بعدىا تقسيم اػبطوة  .2

 همانظاـ الربيد اإللكًتوي ديكنطريَف يف )اؼبرسل واؼبستقبل(  الرسالةمضيَفي أف  البيٍت وتضمن
 بشكل موثوؽ بو.هما االتصاؿ ببعض

أو وحدة بيانات.  ة،البيانات إذل رزمبتحويل  طبقة الشبكةالثالثة: بعد ذلك، تقـو اػبطوة  .3
العنواف ويساعد لمصدر والوجهة. ل اً منطقي اً تضمن عنوانتشبكة  مقدمةتوي الرزمة أيضًا على ورب

 .منتقي مسارلى الشبكة ععلى إرساؿ الرزمة عرب أجهزة الشبكة 
من اعبهاز  ديكن إلطار. إطارطبقة وصلة البيانات يضع الرزمة يف يف كل جهاز لرابعة:  ااػبطوة  .4

 .الوصلةمباشرة على و التارل اؼبوصوؿ بالشبكي هاز اعبالتصاؿ با
)عادة  الوسائط عرب اإلرساؽبمصفوفة من اآلحاد واألصفار إذل  اػبامسة: يتغَّت اإلطاراػبطوة  .5

 الوسائط. أثناء االنتقاؿ عرب البتاتلتفريق بُت من اهزة توقيت األجالوظيفة وسبكن سلك(. 
رسالة الربيد قد تبدأ اؼبسار. مثبًل، لى امتداد عللشبكة البينية اؼبادي يف اعبزء الوسائط وزبتلف 
 مناطقشبكة عرب وصلة تابع ت، و عرب احملور األساسي لشبكة اعبامعة، شبكة مناطق ؿبليةاإللكًتوي يف 

 ة.بعيدشبكة مناطق ؿبلية أخرى يف  اإذل وجهته واسعة إذل أف تصل
 شبكات المناطق المحلية2-1

 شبكة المناطق المحلية أجهزة وتقنيات 2-1-1
 كالتارل:  ياحمللية ى اؼبناطقة لشبكات ػاؼبميزات الرئيس

o طابق يف مبٌتأو مبٌت ضمن الشبكة عمل ت. 
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o وسائط ب موصولة ببعضها اإلتصاؿ( )كمبيوترات يةعدة أجهزة مكتبل تيسر شبكات اؼبناطق احمللية
 السرعة. عالية

o  ،شائعة. " ال1بوسائط "الطبقة شبكة اؼبناطق احمللية اغباسبات واػبدمات تربط بناًء على التعريف
 أجهزة شبكة اؼبناطق احمللية:وتتضمن 

 تصفية حركة اؼبرورعلى ساعد تأقساـ شبكة اؼبناطق احمللية و تربط  يتال اؼبعابر . 

 يةزوج يةتيح استعماؿ وسائط كباستالشبكة احمللية و بتصاالت الا على رّكزت يتالوّصبلت اؼب 
 ة.مفتول

 وـبصصًا غبركة مرور البيانات لؤلقساـ  اً مزدوج موجياً  اً  تقّدـ نطاقيتاإليثرنت ال ؿبوالت
 واؼبكاتب.

  وحركة مرور التحكم بالبث البينية الشبكاتمن بينها  عدة خدمات، يتاؼبوّجهات التقدـ 
o  وىناؾ ثبلثة تقنيات لشبكة اؼبناطق احمللية )اؼببينة يف الرسم(، والشبكات احمللية ال زبرج عن

 ىذه التقنيات ىي:
 شّغل أكرب وت، لشبكة اؼبناطق احمللية ةالرئيسيمن التقنيات  األوذل ةاإليثرنت:التقني

 شبكات اؼبناطق احمللية.من عدد 
 :توكنرينغ (token..صنع ( )ومعناىا دائرة اغبل )قاتIBM ، اإليثرنت تلت
 .IBM شبكاتمن االستعماؿ يف عدد كبَت  ةاآلف شائعأصبحت و 
  أؼ دي دي أيFDDI: شبكة مناطق اآلف ىي أيضاً، و اغبلقات ستعمل ت

 ة يف اعبامعات.شعبيؿبلية 
لبيانات طبقة وصلة اوتقدـ إذل وسائط الشبكة.  ؿوصو اللية، احمل يةناطقاؼبشبكة وتيسر الطبقة اؼبادية يف 

وؼ . سIEEE 802.3وسائط اإليثرنت/كوصبلت البيانات،  من عدة أنواع عرب لبلتصاؿ  اً دعم
اؼبناطقية احمللية. يبُّت الشكل وسائط  IEEE 802.3تدرس اؼبواصفات القياسية لشبكة اإليثرنت 

األسبلؾ وئية و األلياؼ الضو احملور  ةؾ اؼبتحدسبلاأل -اليـو الشبكات يف استعمااًل األكثر  "1الطبقة "
 اإلنًتنت( وبروتوكوؿ MACأنظمة العنونة كالتحكم بالوصوؿ إذل الوسائط )وتقدـ . ةاؼبفتول يةالزوج
(IP طريقة )الشبكة. علىخرين اآللمضيفُت لأو  للحاسباتبيانات الإلجياد وتسليم  بنائية واضحة 

 IEEE 802.3المواصفات القياسية اإليثرنت و 2-2-1
عند تعمل  ذات طبيعةشبكة مناطق ؿبلية  IEEE 802.3قياسية اإليثرنت واؼبواصفات التعرؼ 

اؼبواصفات القياسية ( 1) ميغابت بالثانية. يوّضح الشكل 11تبلغ النطاؽ  ةأساسي اتسرعة إرساؿ إشار 
 :لتمديد األسبلؾ ةثبلث اؼبعرَّفال
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 *10BASE2  )تحد احملور إذل الشبكة اؼبيف سلك أقساـ تسمح بإنشاء  --)اإليثرنت الرفيعة
 مًت. 185

 *10BASE5  )فيها الشبكة اؼبتحد احملور يف سلك أقساـ تسمح بإنشاء  --)اإليثرنت السميكة
 مًت. 511إذل 

* 10BASE-T -- ةغَت مكلف ةمفتول يةزوجعلى أسبلؾ اإليثرنت  أطرمل رب 
 قسمنفس إذل ؿبطات لعدة  اتصاالً  10BASE2و 10BASE5اؼبواصفات القياسية تقدـ 

 AUI واجهة وحدة اإلرفاؽ مقبسمن يبدأ سلك بواسطة القسم باحملطات  وتربط.شبكة اؼبناطق احمللية
مباشرة  مربوطمستقبل  يف احملطة إذل مرسل/(، Attachment Unit Interface)اختصار 

ًً  10BASE-Tألف ، سلك اإليثرنت اؼبتحد احملورب احملطات فإف حملطة واحدة فقط  تقدـ اتصااًل
وّصل أسبلؾ أو تكوف موصولة دائمًا دب 10BASE-Tواسطة شبكة إيثرنت مناطق ؿبلية بب طةاؼبربو 

 . قسم إيثرنتم وىو نفس الًتتيب، فإف موصل أو ؿبوؿ الشبكة احمللية،يف ىذا  دبحوؿ شبكة ؿبلية.
تربط  يتال ةاؼباديالوصلة ئلرساؿ على لالبيانات  812.3وصبلت بيانات اإليثرنت ووربضر 

شبكة عرب بعضها البعض مباشرة بأجهزة  ةثبلثحيث ديكن ربط  (،2) مثبًل، كما يبُّت الشكل جهازين
عناوين  افيف الوسط يبّين اؼبتوافق مع أتتل اليسار واغباسباؼباكنتوش على . اإليثرنت اؼبناطقية احمللية

MAC ن أيضاً عناوياليمُت اؼبوّجو على ويستعمل طبقة وصلة البيانات.  استعملهاليت تMAC  لكل
على اؼبوّجو  812.3اجهة اإليثرنت/و ستعمل ت . واعبانبيةمن واجهات شبكة اؼبناطق احمللية واجهة 

، كما ىو مبُّت يف "1" يليو رقم الواجهة )مثبًل، اليت IOSسيسكو لنظاـ ل" Eـبتصر نوع الواجهة "
 (.2 الشكل
بث يستعمل اليف الوقت نفسو. عدة ؿبطات إذل واحد  إطارؿ ارسإ هابث ىو أداة فّعالة ديكنال

السدس عشري(.  النظاـ يف  FFFF.FFFF.FFFFعبميع اآلحاد )عنواف وجهة وصلة البيانات 
 Bاحملطات كل تلقى  ست، و آحادعنواف وجهة كلإطارًا ب Aاحملطة أرسلت إذا  (،3) كما يبُّت الشكل

 .عاعبةاؼبالعليا ؼبزيد من  اإذل طبقاهت هّرر سبو  اإلطار Dو Cو
أف أف يؤثر جديًا على أداء احملطات ب فإف ذلك ديكنبشكل غَت صحيح، استعماؿ البث عند 

عنواف يكوف فقط عندما عمليات البث ؿ استعمابشكل غَت ضروري. لذا جيب سَت عملها  يقطع
MAC كل احملطات.  يالوجهة ىتكوف ، أو عندما لوجهة ؾبهوالً ل 
 حسس التصادمات بين اإلشاراتناقل كاشف لالتصاالت المتداخلة بواسطة ت 3-2-1
إذل شار ويُ  زمن ؿبدد،يف أي فقط  ةإرساؿ واحدعملية  تتملية، احمل اؼبناطقيةشبكة إيثرنت يف 

 "ناقل كاشف لتداخل االتصاالت عن طريق ربسن التصادمات" شبكةكلية  احمل يةناطقاؼبشبكة إيثرنت 
(CSMA/CD .) نقطةكل   وفحصتو تتلقاه و  أكملهابشبكة ال البث أطرد اؼبرسل يعربىذا يعٍت أف و .
نهيات ؼبنعه اتصهسب جزء،عندما تصل اإلشارة إذل هناية و 

ُ
 .اعبزءإذل العودة من  ااؼب

ؿبطة أخرى ىناؾ  تد ما إذا كانفحص الشبكة لتحدّ فإهنا تإرساؿ إشارة ما بعندما ترغب ؿبطة 
أثناء  - احملطة الشبكةوتراقب اؿ. رسفيبدأ باإل، مستخدمة الشبكةدل تكن إذا فرساؿ حالياً. تقـو باإل
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ف اؿبطتأف تتوّصل  احملتملالوقت. من ذلك رسل يف تُ ؿبطة أخرى عدـ وجود ضمن ت، ل-إرساؿ إشارة
إذل  يف ىذه اغبالة و سيؤدي ذلك .تقريباً  رساؿ يف نفس الوقتوتبدأف باإل ةأف الشبكة متوفر إذل 

 .رظبةمن التصادـ، كما ىو موضَّح يف اعبزء العلوي حدوث 
رسل داخل الشبكة فإهنا ترسل أشارات يف الشبكة، فإهنا تتصادـ تكتشف النقطة اؼبرسلة عندما و 

كل توقف  ست وعندىااألخرى.  تعثر عليو النقاط يية لكفكايدـو مدة  عل التصادـ ذبإشارة تشويش 
أدت . إذا من جديد رساؿاإلفًتة من الوقت منتقاة عشوائيًا قبل ؿباولة إعادة ل األطرإرساؿ النقاط عن 

قبل التخلي عن مرة  15حىت رساؿ اإلإعادة  النقطةحاوؿ ستتصادمات أيضاً، إذل احملاوالت البلحقة 
فإف إحدى  دبقدار كاؼ   كاف التوقيتاف ـبتلفافإذا  و . ةـبتلفمواقيت عودة ّدد الساعات ورب. اؼبسالة هنائياً 

 .يف اؼبرة اؼبقبلةنجح ست تُتطاحمل
 ة( المنطقيIPعنونة )ال 4-2-1

أجهزة إجياد من  اليت سبكن معلومات ؿبددة، عمليةمن العناصر اؼبهمة يف أي نظاـ شبكي، ىي ال
عائلة الربوتوكوالت  ؽبذا اؽبدؼ، بناًء على ةأنظمة عنونة ـبتلفيتم استعماؿ يف الشبكة. حاسوبية معينة 
 عنونةعن  ابدورىزبتلف  يت، الTCP/IPعنونة عن  ةـبتلف AppleTalk مثبًل، عنونةاؼبستخدمة ف

IPX. 
عناوين طبقة وصلة البيانات وعناوين طبقة الشبكة. عناوين  االعناوين مهمن  افنوعاف مهمىناؾ 

لكل ميزة عادة  ي، ىMAC أيضًا عناوين األجهزة اؼبادية أو عناويناؼبسماة طبقة وصلة البيانات، 
صلة البيانات و عناوين طبقة توجد احمللية، معظم شبكات اؼبناطق فإنو يف ، اغبقيقةاتصاؿ شبكي. يف 

لو عنواف طبقة فإف لو اتصاؿ شبكي مادي واحد اغباسب العادي ألف و )بطاقة الشبكة(.  NICعلى 
تكوف ؽبا عدة شبكات مادية ديكن أف اؼبوصولة باألخرى واألجهزة وصلة بيانات واحد فقط. اؼبوّجهات 
 " يف الطبقة "وصلة البيانات" عناوين طبقة توجد ، ظبهاوكما يوحي أعدة عناوين طبقة وصلة بيانات. 

 اؼبرجعي. OSIلطراز "  2
لطقم بروتوكوالت  IPأيضًا عناوين منطقية أو عناوين اؼبسماة عناوين طبقة الشبكة )توجد 

 توجد عادة يتاؼبرجعي. خبلفًا لعناوين طبقة وصلة البيانات، ال OSIللطراز  3( يف الطبقة اإلنًتنت
 يتكالعناوين الربيدية ال  ي. دبعٌت آخر، ىةىرميتكوف عناوين طبقة الشبكة فإف  ثابت،ؽ عنونة ضمن نطا

أحد األمثلة  واسم.عنواف منزؿ و  اً شارعو مدينة و  اً بريدي اً رمز ووالية و  اً بلدتحديدىا تشرح مكاف الشخص ب
، فبيزاعي رقم الضماف االجتماعي األمَتكي. كل شخص لو رقم ضماف اجتم ىو ثابتن عنواف ع

أو ؿ على عناوين منطقية جديدة بناًء على مدينتهم و صاغبد و الببليف أرجاء ل نقّ التاألشخاص ويستطيع 
 .يبقى كما ىتاالجتماعي ضماهنم الربيدي، لكن أرقاـ  ىمأو رمز  همشارع
 MACعنونة  5-2-1

mailto:mushtaq_talib58@yahoo.com


9 
 

طبقات  فإفبعضها البعض،  لىعّرؼ عتستمر يف التنفس الوسائط و بعدة ؿبطات لكي تتشارؾ 
MAC  دعى عناوين تبيانات  توصبلأو جهزة ألعناوين ربدد الفرعيةMAC . واجهة شبكة كل

العنواف (، يتم تثبيت NIC) . يف معظم بطاقات الشبكاتفبيز MACعنواف  امناطق ؿبلية ؽب
MAC  الذاكرة يفROM . إذل الذاكرة ىذا العنواف يُنَسخ بطاقة الشبكة، يتم هتيئة عندما و
RAM. 

 أطرتبادؿ تأف من مباشرة على نفس شبكة اؼبناطق احمللية اؼبوصولة األجهزة أف تتمكن قبل 
رِسل اعبهاز على بيانات، جيب 

ُ
 أحد الطرؽ اليت. اؼبستقبلاعبهاز اػباص ب MACالعنواف ديلك أف اؼب

)بروتوكوؿ ترصبة العناوين(.  ARP ىو استخداـ MACاؼبرسل أف يتحّقق من العنواف يستطيع هبا 
 .MAC،، الكتشاؼ عنواف TCP/IPمثاؿ  ARP يتم فيهما استخداـالرسم طريقتُت يوضح و 

 Yاؼبضيف نفس شبكة اؼبناطق احمللية. موجوداف يف  Zاؼبضيف و  Yاؼبضيف وؿ، األيف اؼبثاؿ 
كل فإف   اً بثقد أرسل  Y. ألف اؼبضيف Z اؼبضيفعن  اً إذل شبكة اؼبناطق احمللية حبث ARPيبث طلب 
 وسيجيب مع عنوان Zطلب؛ لكن فقط اؼبضيف النظر إذل تس Zيف ذلك اؼبضيف  األجهزة دبا

MAC يتلقى اؼبضيف .Y  رد اؼبضيفZ  وحيف  العنوافMAC  ،يف اؼبسماة يف الذاكرة احمللية
 Zاؼبضيف االتصاؿ بإذل  Yاؼبضيف فيها حيتاج ويف اؼبرة اؼبقبلة اليت . ARPأغلب األحياف ـببأ 

 اؼبخزَّف. MACلعنواف يستعمل افإنو  مباشرة
شبكات مناطقية ؿبلية ـبتلفة، لكن موجوداف يف  Zواؼبضيف  Yثاي، اؼبضيف اليف اؼبثاؿ 

، ARPطلب  Y. عندما يبث اؼبضيف Aا البعض من خبلؿ اؼبوّجو موصوؿ إذل بعضهال هماديكن
 IPعنواف الف أجيد  Aطلب ألف اؼبوّجو التعّرؼ على يأف  وال ديكن Zاؼبضيف أف  Aحيّدد اؼبوّجو 
جيب  Zأي رـز للمضيف أف حيّدد أيضًا  A. ألف اؼبوّجو ةىو لشبكة مناطق ؿبلية ـبتلف Zللمضيف 

 Y. يتلقى اؼبضيف ARPطلب العلى رد كوكيل اػباص   MAC وعنوان Aترحيلها، يزّود اؼبوّجو 
اؼبضيف فيها اج حيتاؼبرة اؼبقبلة اليت . ARP يف ذاكرة ـببأه MACوحيف  العنواف  Aجواب اؼبوّجو 

Y  اؼبضيف بالتصاؿ اإذلZ  يستعمل العنواف فإنوMAC  لموّجو التابع لاؼبخزَّفA. 
 TCP/IPعنونة  3-1

 TCP/IPبيئة  1-3-1  
ىذا ديكن أف و . هنائية أخرىحطات دباؼبلقمات أو النهائية ب، تتصل احملطات TCP/IPيف بيئة 
ىذا و بت.  32من عنواف منطقي  اؽب TCP/IPستعمل طقم الربوتوكوالت ت نقطةحيدث ألف كل 

واحدة جيب أف  فبيزةكشبكة   بينية تُعترب ةشبكب ةلو صو . كل شركة أو مؤسسة مIPالعنواف ُيسمى عنواف 
شبكة،  عنواف اكل شركة ؽبو الشركة. تلك ضيف فردي ضمن دباالتصاؿ أف ديكن قبل  يهاإليتم الوصوؿ 
واسطة كل مضيف بيتم التعّرؼ على  لكن و واف الشبكة، نفس عنيف  وفشاركيتالشبكة بتلك  واؼبرتبطُت

 عنواف اؼبضيف على الشبكة.
 الشبكات الفرعية 1-3-2
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العادل سَتى غَّت كيف يإضافة شبكات فرعية ال و ربّسن الشبكات الفرعية فعالية عنونة الشبكة. 
ة الشبك (،1)ىناؾ بنية إضافية ضمن اؼبؤسسة. يف الشكلستصبح اػبارجي الشبكة، لكن 

و  172.16.2.1و  172.16.1.1أربع شبكات فرعية: إذل مقّسمة فرعيًا  172.16.1.1
باستعماؿ عنواف الشبكة  اؼبقصودة. ربّدد اؼبوّجهات الشبكة 172.16.4.1 و 172.16.3.1

 الشبكة.بقية أجزاء كمية حركة اؼبرور على فبا حيّد من  الفرعية، 
الشبكة حجم  مسئولواّدد حيرقم شبكة. للحق م يعنونة، الشبكات الفرعية ىالمن وجهة نظر 

ستعمل أجهزة الشبكة أقنعة الشبكات تمؤسساهتم.  يوتاج إلالذي ربتوسيع العلى بناًء الشبكات الفرعية 
 .ف اؼبضيفُتاجزء ديّثل عنو أي العنواف ىو للشبكة و من جزء أي  لتحديدالفرعية 
 .Cالفئة ة من فرعيإنشاء شبكات ن عمثا  

ىناؾ . بافًتاض أف 211.222.5.1التارل:  Cالشبكة عنواف الفئة مت إعطاء ، (3)يف الشكل
تحتاج إذل تقسيم لذلك فيف كل شبكة فرعية، على األكثر  ُتمضيف 5فرعية، مع  ةشبك 21حاجة لػ
الشبكة  (mask) قناعما سيكوف عليو د يشبكة فرعية ومضيف، مث ربدإذل  ةاألخَت ( octetالثُمانيَّة )
ية. يف ىذا اؼبثاؿ، فشبكات فرعية كايؤدي إذل نشوء تاج إذل انتقاء حجم حقل شبكة فرعية الفرعية. رب
 فرعية. ةشبك 21بتات يعطيك  5انتقاء 

و  211.222.5.16 - 8للرقم ُمضاَعفات  هاكل  ييف اؼبثاؿ، عناوين الشبكات الفرعية ى
غبقل اؼبضيف.  ةؿبجوز  ةألخَت . البتات اؼبتبقية يف الثُمانيَّة ا211.222.5.48 و 211.222.5.32

عطيك أرقاـ تيف كل شبكة فرعية )يف الواقع،  ُتػبمس اؼبطلوبا ُتلمضيفلية فيف اؼبثاؿ كاالثبلثة البتات 
لقسم الشبكة/الشبكة البداية عنواف من تركيبة  يعناوين اؼبضيفُت األخَتة ى (.6إذل  1من لمضيفُت ل

سيحصلوف على  211.222.5.16الشبكة الفرعية على  ُتقيمة كل مضيف. اؼبضيفزائد الفرعية 
 ، اخل.211.222.5.19و  211.222.5.18و  211.222.5.17العناوين 
من  وكلاؼبؤلف  ؼبضيف رقم السلك )أو الشبكة الفرعية(، و اؿبجوز لعنواف  (1) رقم اؼبضيفإف 
 الصفحة التالية جدوالً تبُّت دبعٌت آخر، إنو بث.  -ُت الذين ينيئوف ينتقي كل اؼبضيف وؿبجوز ألنآحاد 

قادـ مع قناع  IPعنواف دمج مثاؿ توجيو يبُّت ىناؾ ؼبثاؿ التخطيط للشبكة الفرعية. أيضاً،  مستعمبلً 
أيضًا رقم الشبكة الفرعية(. عنواف الشبكة الفرعية يسمى عنواف الشبكة الفرعية ) شبكة فرعية الستنتاج
 تخطيط ىذا.الخبلؿ سبرين  ةة اؼبولَّدللشبكات الفرعي اً كوف منوذجيياؼبستخرَج جيب أف 

 Bالمثا  من الفئة ة فرعيإلنشاء شبكات  تخطيطالن عمثا  
 ةشبك 254فرعية لتزويد ما يصل إذل  اتشبكإذل  Bالفئة من شبكة يتم تقسيم يف الشكل، 

 ف مضيف قابلة لبلستعماؿ.اعنو  254فرعية و
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 Cفئة اؼبثاؿ من الة فرعيإلنشاء شبكات  تخطيطالن عمثاؿ 
 31عناوين مضيفُت و 6فرعية لتزويد  اتشبكإذل  Cالفئة من شبكة يتم تقسيم يف الشكل، 

 فرعية قابلة لبلستعماؿ. ةشبك
 (OSIالطراز األربع العليا في طبقات المضيفين )الطبقات  1-4

 عرضالو  التطبيقاتطبقات  1-4-1
اؼبرجعي، مكّوف  OSIطراز ( يف سياؽ ال7طبقة التطبيقات )الطبقة : تدعم التطبيقاتطبقة 
لعمليات خدمات  تقدـ ها. لكنىخر أ OSIي طبقة ألخدمات  تقدـال إهنا . يف أي تطبيقاالتصاؿ 

، WWW، التلنت، الصفحات اإللكًتونية)مثبًل، برامج  OSIالطراز  نطاؽخارج التطبيق اؼبوجود 
آخر  قد ديلك تطبيق. لكن حاسبو تواجد يفتكلياً باستعماؿ فقط اؼبعلومات اليت يعمل  أف (. بإمكاف اخل

 ةعدة أنواع مذكور وىناؾ . بواحد أو أكثر من التطبيقات الشبكيةتصل يتصاؿ أف االكّوف حيث ديكن ؼب
 .(1) يف العمود األدين للشكل

أف يتضمن مكّوف إرساؿ ملفات  وتضمن معاجل نصوص ديكنيقد  تطبيقين ىكذا ع مثاالً إف 
يف  كتطبيقمعاجل النصوص   مكّوف إرساؿ اؼبلفات يؤّىلو شبكة. رب عمستند إلكًتونيًا إرساؿ يتيح 
فيو  تطبيق حاسويبن عاؼبرجعي. مثاؿ آخر  OSIللطراز  7الطبقة إذل ينتمي بالتارل ، و OSI السياؽ

تُرَسل  حيث. اكسبلورر وإنًتنتمكّونات إرساؿ بيانات ىو مستعرض وب كنتسكايب نافيغيًت 
 ت موقع وب.حاسوبك كلما زر الصفحات إذل 

ديكن أف بشكل تقدمي البيانات  ة عناؼبرجعي مسؤول OSIالطراز يف ( 6)الطبقة  :طبقة العرض
تاج إذل ربلؤلجهزة اليت  -أحيانًا بُت تنسيقات ـبتلفة  -اؼبًتِجم إهنا تلعب دور جهاز التلقي.  وفهمي
ّوؿ رب( و 6رض )الطبقة طبقة العتنسق . وربويل للشفرةتنسيق  بتقدميشبكة، ببعضها عرب التصاؿ ا

كي يفهمها ت أو أي تنسيق ضروري لاصو أو أفيديو أو رسـو أو  وصنصإذل بيانات برامج الشبكة 
 .جهاز التلقي

 هاستعملاليت تأيضًا ببنية البيانات بل و طبقة العرض بتنسيق وسبثيل البيانات فقط، ال هتتم 
 .7البيانات للطبقة  6الطبقة تنظم الربامج. 

اآلخر و  EBCDICيستعمل أحدمها نظامُت. أف لديك ىذا، زبّيل ري جيلفهم كيف 
ASCIT ( بتحويل وترصبة 6تقـو الطبقة )التصاؿ، اف إذل التمثيل البيانات. عندما حيتاج النظام

 .ُتالتنسيقُت اؼبختلف
 ةىناؾ حاجتكوف تشفَت عندما الستعمل ويُ تشفَت البيانات.  يى 6لطبقة لوظيفة أخرى وىناؾ 

العمليات على لتحقيق ىذه اؼبهمة، جيب و . مغَت اؼبرّخص ؽب ُتاؼبعلومات اؼبرَسلة من اؼبتلقي غبماية
ّوؿ ربيف طبقة العرض و  ةاؼبوجود النصوصضغط تّوؿ البيانات. ربأف  6يف الطبقة  ةاؼبوجود والشفرات
 شبكة.رب العإرساؽبا البتات لكي ديكن إذل تدفّقات من  يةمو الصور الرس
 بعض األمثلة:فيما يلي الصور. يتم تقدمي كيف   6لطبقة لات القياسية اؼبواصفربدد 
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 *PICT --  تنسيق صور مستعمل إلرساؿ رسـوQuick Draw  بُت برامج اؼباكنتوش أو
PowerPC 

 *TIFF --  الدقة ةاؼبرتفعللصور النقطية تنسيق مستعمل 
 *JPEG --  النوعية الفوتوغرافية ذاتلصور لمن ؾبموعة اػبرباء الفوتوغرافيُت، مستعمل 

اؼبواصفات وتتضمن ت واألفبلـ. اصو تقدمي األطريقة  6لطبقة لاؼبواصفات القياسية األخرى ربدد 
 التالية: القياسية

 *MIDI --  الرقمية.الواجهة الرقمية لآلالت اؼبوسيقية للموسيقى 
 *MPEG --  أفبلـ  شفرةوكتابة  لضغطاألفبلـ السينمائية ؾبموعة خرباء اؼبواصفات القياسية من

 ميغابت بالثانية 1.5تخزين الرقمي، وسرعات البتات إذل وللالفيديو لؤلقراص اؼبضغوطة، 
 *QuickTime -- ت والفيديو لربامج اؼباكنتوش واصو عاجل األمواصفات قياسية تPowerPC 

 ( 5)الطبقة  :طبقة الجلسة
 يتطلبات اػبدمات واألجوبة الُت إهنا تنّسق ب. التطبيقاتنهي اعبلسات بُت تدير و وتتنشئ 

 اتصاالت بُت مضيفُت ـبتلفُت. تُنشئ التطبيقاتدث عندما رب
 طبقة اإلرسا  1-4-2

الوجهة إذل إرساؿ وتنظيم انسياب اؼبعلومات من اؼبصدر  ة عن( مسؤول4طبقة اإلرساؿ )الطبقة 
 ا:ظائفهتتضمن و بشكل موثوؽ بو وبدقة. و 

 مزامنة االتصاؿ * 
 االنسيابالتحكم ب * 
 االستعادة من اػبطأ * 
 النوافذمن خبلؿ  اؼبوثوقة  *

أعلى  لطبقةتابعة  تطبيقاتعدة من ذبزئ ( جهاز اؼبستخدـ 4طبقة اإلرساؿ )الطبقة سبكن 
 لطبقةا تطبيقذبميع أقساـ من إعادة ، وسبّكن جهاز التلقي 4على نفس دفق بيانات الطبقة وضعها ل

خدمات إرساؿ  ويقدـالشبكة، يف ىو اتصاؿ منطقي بُت نقاط النهاية  4. دفق بيانات الطبقة األعلى
 ىذه اػبدمة أحياناً خدمة طرؼ لطرؼ.تسمى  معينة من مضيف إذل وجهة
رساؿ ىو اإلىذا و البيانات.  تكامليةضمن أيضًا فإهنا ت اطبقة اإلرساؿ أقساـ بياناهتعندما ترسل 

 موثوؽ فيما يلي:عض األسباب إلقباز إرساؿ . باؼبتصلة بُت األنظمةاتصالية اؼبنحى عبلقة 
 األقساـ اؼبسلَّمة.ب اً إشعار  وفضمن أف اؼبرسلُت يتلقإهنا ت * 
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 .دل يتم تلقي إشعاراً هباهتتم بإعادة إرساؿ أي أقساـ إهنا  * 
 الصحيح يف اعبهاز الوجهة. اضع األقساـ يف تسلسلهإهنا تعيد و  * 
 .اً بلزدحاـ وربكمل اً ذبّنب إهنا تقدـ * 

الذاكرة اؼبؤقتو جعل  يدث خبلؿ إرساؿ البيانات ىرب ديكن أف يتاؼبشاكل الإحدى 
(Buffers ) .تؤدي إذل مشاكل خطَتة يسّبب الفيضاف حدوث ديكن أف و تفيض يف أجهزة التلقي

 باالنسياب غبل ىذه اؼبشكلة. اً دعى ربكمتستعمل طبقة اإلرساؿ طريقة تخسارة البيانات. 
 اإلرسا  وظائف طبقة 1-4-3
عتمد على ت ا. لكن وظائفهخاصة العرض هبا على وظائفاألستوى اؼبمن طبقات  طبقةنّفذ كل ت

 ةاعبلسو ( 6)الطبقة  العرض( 7الربامج )الطبقة  -ربع األخدمات الطبقات األد ى. كل الطبقات العليا 
 .غّلف البيانات يف أقساـتأف  هاديكن -( 4رساؿ )الطبقة اإل( و 5)الطبقة 
إذل ؿ الشبكة كغيمة إلرساؿ رـز البيانات من اؼبصدر ااستعم هاض طبقة اإلرساؿ أنو ديكنفًت ت

ستلـز انتقاء تالوظائف  ىحدأف إالعمليات اليت ذبري داخل الغيمة، ديكنك رؤية  تالوجهة. إذا فحص
 اؼبوّجهات يف ىذه العملية. هنّفذترؤية الدور الذي بتبدأ س. سلك معُتأفضل اؼبسارات ؼب

 : الطبقة العليا ئة تطبيقاتتجز 
تطبيقات اؼبرجعي ىو أف عدة  OSIب الستعماؿ طراز متعدد الطبقات كالطراز اسباألأحد 

ىذا يعٍت أف أقساـ و القسم. تلو  اً وظائفية اإلرساؿ قسمتتحقق اإلرساؿ. اتصاؿ نفس بشارؾ تال هاديكن
سيتم عدة وجهات، إذل فس الوجهة أو إذل نسواء مت إرساؽبا ـبتلفة،  تطبيقاتالبيانات اؼبختلفة من 

لىب أوالً "أساس إرساؽبا على 
ُ
 ."القادـ أوالً ىو اؼب

جهاز إذل  (FTP) اً ملفتنقل بريد إلكًتوي و ترسل رسالة لفهم كيف يعمل ىذا، زبّيل أنك و 
 برنامج يفيقـو رساؿ الفعلي، اإليبدأ أف قبل فآخر يف شبكة. عندما ترسل رسالة بريدؾ اإللكًتوي، 

كل وعند قياـ  )الربيد اإللكًتوي( ورقم منفذ الربنامج البادئ.  SMTPضبط رقم اؼبنفذ حاسبك ب
عندما يتلقى اعبهاز الوجهة و يستعمل رقم اؼبنفذ اؼبعرَّؼ سابقاً. فإنو دفق بيانات بإرساؿ قسم  تطبيق

إذل صعودًا نات ر البياير من سبمكن طبقة اإلرساؿ تتلكي  ىايفصل األقساـ ويفرز سدفق البيانات، 
 الصحيح.اؼبطابق و الوجهة  التطبيق
 : اتصاالا  TCPنشئ ي

جلسة اتصالية ينشئ مستخدـ واحد لطبقة اإلرساؿ أف جيب على إرساؿ البيانات، لكي يبدأ 
رسل و  جيب على التطبيقمث،  (.4لو) نظَتالنظاـ الاؼبنحى مع 

ُ
بأف  اتشغيلهم يمانظإببلغ اؼبتلقي اؼب

،  . يفسيبدأ اتصاالً  اعبهاز اآلخر. ذلك  وقبليجهاز واحد جبهاز آخر جيب أف حُت يتصل اؼبفهـو
الشبكة رب إرساؿ رسائل ععن طريق  ببعضهماالتشغيل  يمايف نظاؼبربؾبة  تحدات الربوتوكوالتتصل و و 

يبدأ و اتصاؿ ينشأ كل اؼبزامنة، حدوث  . بعد ينرساؿ مرّخص لو وأف اعبهتُت جاىز اإلللتحقق من أف 
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 افتلقيي مامن أهن اتحققيل يهماالتصاؿ بربوتوكولاف اتابع اعبهاز يرساؿ، اإلخبلؿ و لبيانات. إرساؿ ا
 البيانات بشكل صحيح.

طلب (تhard shake)بُت أنظمة إرساؿ وتلقي. اؼبصافحة األوذل  اً منوذجي بُّت الرسم اتصاالً ي
االتصاؿ يف االذباه  مقاييسزامن ت، و ساسيتقّر طلب اؼبزامنة األ الثالثةو  ةالثانيواؼبصافحة اؼبزامنة. 
مث . قد نشأ اتصاالً توافقاف على أف اعبهتُت بأف إذل الوجهة  اً اؼبصافحة األخَتة إشعار ترسل اؼبعاكس. 

 االتصاؿ.ينشأ حاؼبا يبدأ إرساؿ البيانات 
 : البيانات مع تحكم باالنسياب TCPرسل ي

مرتفع السرعة قد  حاسب. أواًل ُتتلفإرساؿ البيانات، ديكن أف حيدث ازدحاـ لسببُت ـبأثناء 
ؿ ارسبإ حاسباتعدة قامت . ثانياً، إذا االشبكة إرساؽبفبا تستطيع أسرع بشكل وّلد حركة اؼبرور ي

ازدحاـ. عندما من الوجهة أف تعاي تلك ديكن و وحدات بيانات يف الوقت نفسو إذل وجهة واحدة، 
يف الذاكرة سيتم زبزينها ، تهايف أو العّبارة معاعبضأكرب فبا يستطيع اؼبصل وحدات البيانات بسرعة ت

اؼبضيف أو العّبارة يف هناية اؼبطاؼ  ةذاكر فستخور قوى  ىذه، حركة اؼبروراستمرت إذا و مؤقتاً. 
 .صلتأي وحدات بيانات إضافية  وستتخلص
ذل " إا ً جاىز  ت"لس إصدار أمروظيفة اإلرساؿ تستطيع ، بأف تضيعلبيانات لبداًل من السماح و 

يصبح إيقاؼ إرساؿ البيانات. عندما باؼبرسل يشَت إذل عبلمة توقف و ك ذلك األمراؼبرسل. يتصرؼ 
. للبدء "جاىز"، الذي ىو كإشارة أمرَتسل سالبيانات، مزيد من على قبوؿ من جديد اؼبتلقي قادرًا 

رسل عندما يتلقى اعبهاز 
ُ
 ـ.اقسيستأنف إرساؿ األسىذا اؼبؤشر، اؼب

 بواسطة النوافذ: ثوقية و مال TCPيحّقق 
مت صل يف نفس الًتتيب الذي تإرساؿ البيانات االتصارل اؼبنحى اؼبوثوؽ بو أف رـز البيانات يعني 
يف مت تلقيها أو أو تكررت  تشّوىأو تبيانات  ةأي رزمضاعت فشل الربوتوكوالت إذا ي. إرساؽبا بو

 جزء منكل بأهنا تلقت  أجهزة التلقي َت تشثوقية اإلرساؿ، جيب أف مو الًتتيب اػبطأ. من أجل ضماف و 
 بيانات.

رِسل أف كاف جيب على إذا  
ُ
من السهل فبعد إرساؿ كل قسم،  اً إشعار استبلمو نتظر ياعبهاز اؼب

بعد  ة. لكن ألف ىناؾ فًتة من الوقت غَت اؼبستعمل متوفر زبّيل كم ديكن أف تكوف عملية اإلرساؿ بطيئة
مزيد الفاصل الزمٍت إلرساؿ ىذا ، ديكن استعماؿ متلقيأي إشعار  إرساؿ كل رزمة بيانات وقبل معاعبة

 .نافذةإشعار ُيسمى  يمن دوف تلق اإرساؽببلمرسل اليت ُيسمح لـز البيانات البيانات. عدد رُ من 
تبادؽبا كمية اؼبعلومات اليت ديكن بلتحكم لطريقة  وىياتفاقية بُت اؼبرسل واؼبتلقي.  يى النوافذ

؛ س تقيؼ. اطر األبُت   TCP/IPيقيس بعض الربوتوكوالت اؼبعلومات على أساس عدد الرـز
بُّت ؿبطات العمل ؼبرسل ومتلقي. ( ت4)األمثلة يف الشكل. تبُت اؼبعلومات على أساس عدد البايتات

، جيب أف 1من  نافذة. مع حجم 3يساوي  نافذةحجم لو ، واآلخر 1تساوي  نافذةلو حجم أحدمها 
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ؿ ارسإاؼبرسل يستطيع ، 3من  نافذةمع حجم و . ةار لكل رزمة بيانات مرَسلإشعوصوؿ نتظر اؼبرسل ي
 شعار.قدـو اإل يتوقعأف ثبلث رـز بيانات قبل 

 ات: شعار بتباد  اإل TCP أسلوب
رَسلبأف تسليم اؼبوثوؽ بو ال يكفل

ُ
من خبلؿ وصلة توصيلو من جهاز سيتم  ةدفق البيانات اؼب

ويكفل االشعار اإلجيايب مع البيانات. يف كرار أو خسارة تحصوؿ جهاز آخر من دوف إذل بيانات 
اؼبستلم رسالة إشعار إذل اؼبرسل كلما أف يرسل تطلب إنو ي دفق البيانات.لتبو  اً موثوق البحث توصيبلً 
رزمة  وإلشعار قبل إرسالامث ينتظر  هارسلأن كل رزمة بيانات عسجل ب اؼبرسلحيتف  تلقى بيانات. 
انتهت إذا  اعبزء، ويعيد إرساؿ جزءرسل أعّداد وقت كلما يبدأ بتشغيل اؼبرسل ما أف كالبيانات التالية.  

 شعار.وصوؿ اإلصبلحية عّداد الوقت قبل 
 وطلبعن طريق الرـز باستبلـ اؼبتلقي يقّر . 3و 2و 1رسل رـز بيانات ي مرسبلً ( 5)يبُّت الشكل 

قّر يالوجهة، إذل  5الرزمة دل تصل . إذا 6و 5و 4شعار، الرـز اإل واؼبرسل، عند تلقييرسل  ،4الرزمة 
إلشعار قبل اوينتظر  5. يعيد اؼبرسل إرساؿ الرزمة 5الرزمة إعادة إرساؿ  وطلببذلك عن طريق اؼبتلقي 
 .7الرزمة  وإرسال

 
 
 

 :تلخيص
 :ةالتاليباألمور لديك فهم يكوف قد أصبح ، جيب أف 1قد أكملت الفصل و اآلف 
 .OSIوظائف طبقات الطراز  * 
 اؼبتناظرة )بُت نظَت ونظَت(. * 
 .تغليف البياناتلمس اػباػبطوات  * 
 .بكة اؼبناطق احملليةشأجهزة وتقنيات  * 
 .IEEE 802.3ئليثرنت ولاؼبواصفات القياسية  * 
 .واكتشاؼ التصادـ ربّسس اغبامل للوصوؿ اؼبتعدد * 
 ة.( اؼبنطقيIPعنونة )ال * 
 .MACعنونة  * 
 .TCP/IPعنونة  * 
 .الشبكات الفرعية * 



 mushtaq_talib58@yahoo.comخبير برامجيات و نظم أمن المعلوماتكتيب سيسكو أعداد المبرمج: مشتاق طالب رشيد/

 

16 
 

 ات.واعبلس العلرض التطبيقاتطبقات  * 
 .وظائف طبقة اإلرساؿ * 

 2الفصل -777
 نظرة عامة

أصبحت ، IPشبكات اؼبناطق احمللية وعنونة و اؼبرجعي  OSIالطراز عن  اً فهماكتسبت قد و اآلف 
 Internetwork Operating)اختصار  IOSستعمل نظاـ سيسكو تلتتعلم عن و  اً جاىز 

System لكن قبل استعماؿ .)IOS ، الواسعة  اؼبناطقن شبكة عفهم قوي امتبلؾ اؼبهم من
 اومواصفاهت اتقنياهتو وأساسيات اؼبوّجو. لذا، ستتعلم يف ىذا الفصل عن أجهزة شبكة اؼبناطق الواسعة 

سبارين ستنّفذ  القياسية. باإلضافة إذل ذلك، ستتعلم عن وظيفة اؼبوّجو يف شبكة اؼبناطق الواسعة. أخَتاً،
 .وتكوينضبط إعداد اؼبوّجو و ؽبا عبلقة ب
2.1 

 شبكات اؼبناطق الواسعة
2.1.1 

 شبكات اؼبناطق الواسعة واألجهزة
 OSIعمل يف الطبقة اؼبادية وطبقة وصلة البيانات للطراز ت( WANشبكة اؼبناطق الواسعة )

. ةجغرافية كبَت مساحات عادة ينها تفصل ب يت( الLANsتربط شبكات اؼبناطق احمللية )إهنا اؼبرجعي. 
هتتم شبكات اؼبناطق الواسعة بتبادؿ رـز البيانات/األطر بُت اؼبوّجهات/اؼبعابر وشبكات اؼبناطق احمللية 

 .هادعماليت ت
 لشبكات اؼبناطق الواسعة ىي:اؼبميزات الرئيسية 

ستعمل خدمات اغبامبلت  هنا تإلشبكات اؼبناطقية احمللية. لبعد اؼبدى اعبغرايف احمللي إذل ما عمل ت* 
 Sprint( وRegional Bell Operating Companies)اختصار  RBOCsػ ك
 .MCIو

عرب مناطق جغرافية  اؼبوجينطاؽ الستعمل اتصاالت تسلسلية من ـبتلف األنواع للوصوؿ إذل ت* 
 .واسعة

. كبَتة  جغرافيةتفصل بينها مساحات أجهزة تربط * بناًء على التعريف، شبكات اؼبناطق الواسعة 
 ىكذا أجهزة تتضمن:

 WAN ومنافذ واجهة الشبكات البينيةتقّدـ عدة خدمات، دبا يف ذلك  --* اؼبوّجهات 
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 يةالبيانو  تيةالصو  تاالتصاالمن أجل لشبكة اؼبناطق الواسعة  اؼبوجينطاؽ تربط بال -- البّداالت* 
 ةالفيديويو 

األقنية/وحدات اػبدمة الرقمية  اتواجهة خدمات صوتية؛ وحدات خدم --* اؼبودمات 
(CSU/DSUs ) لخدماتلواجهة تشّكل T1/E1؛ وTA/NT1s  اختصار(Terminal 

Adapters/Network Termination 1 )لخدمات لواجهة تشّكل  يتالISDN 
الشبكة الرقمية للخدمات ، Integrated Services Digital Network)اختصار 
 اؼبتكاملة(

 اػبارجوإذل اؼبستخدـ من  ترّكز اتصاالت --* ملقمات االتصاؿ 
2.1 

 شبكات اؼبناطق الواسعة
2.1.2 

 المواصفات القياسية لشبكة المناطق الواسعة
 ةشبكة اؼبناطق الواسعة تشرح كيفية تزويد االتصاالت الكهربائييف بروتوكوالت الطبقة اؼبادية 

تلك اػبدمات من ما يتم اغبصوؿ على غالبًا العاملة ػبدمات شبكة اؼبناطق الواسعة. و  ةاؼبيكانيكيو 
وكاالت و اغبامبلت البديلة، ما بعد اؽباتف، و ، RBOCsػمزّودي خدمات شبكة اؼبناطق الواسعة ك

 (.PTTالتلغراؼ )
األطر بُت األنظمة يف يتم نقل بروتوكوالت وصلة البيانات يف شبكة اؼبناطق الواسعة تشرح كيف 

لنقطة -نقطة ةخدمات تبديل مكرَّسعرب عمل لت ةكوالت مصممتتضمن بروتو إهنا وصلة بيانات واحدة. 
. اؼبواصفات القياسية لشبكة (ترحيل األطر) Frame Relayػ متعددة النقاط ومتعددة الوصوؿ كو 

 الوكاالت التالية:من بينها ، اؼبتعارؼ عليها السلطاتمن ديرىا عدد يو  هاعرّفياؼبناطق الواسعة 
 *International Telecommunication Union-Telecommunication 

Standardization Sector (ITU-T ، ت السلكية والبلسلكيةبلتصااللاالرباد الدورل-
بإسم سابقًا اؼبعروؼ (، ت السلكية والبلسلكيةبلتصااللقطاع توحيد اؼبواصفات القياسية 

Consultative Committee for International Telegraph and 
Telephone  أو(CCITT ،)اللجنة االستشارية الدولية للتلغراؼ واؽباتف 

 *International Organization for Standardization  أو(ISO،  اؼبؤسسة
 الدولية لتوحيد اؼبواصفات القياسية(

 *Internet Engineering Task Force  أو(IETF، فريق عمل ىندسة االنًتنت) 
 *Electronic Industries Association  أو(EIA، )صبعية الصناعات اإللكًتونية 
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 اؼبواصفات القياسية لشبكة اؼبناطق الواسعة تشرح عادة متطلبات الطبقة اؼبادية وطبقة وصلة البيانات
صف الواجهة بُت معدات طرفية البيانات تشبكة اؼبناطق الواسعة يف . الطبقة اؼبادية على حد سواء

(DTE و ) معدات إهناء دارات البيانابُت( تDCE ،عادة .)DCE مزّود اػبدمة و يىDTE 
من خبلؿ مودـ أو يتم توفَتىا  DTEللمعدات اعبهاز اؼبوصوؿ. يف ىذا الطراز، اػبدمات اؼبقدَّمة  يى

 .CSU/DSUوحدة 
 ّدد ىذه الواجهة:ربلطبقة اؼبادية لعدة مواصفات قياسية ىناؾ 
 *EIA/TIA-232 

EIA/TIA-449 

* V.24 

* V.35 

* X.21 

* G.703 

* EIA-530 

 يف الشكل: ةالتغليفات الشائعة لوصلة البيانات اؼبقًتنة باػبطوط التسلسلية اؼبتزامنة مذكور 
 *HDLC  اختصار(High-level Data Link Control ، التحكم بوصلة البيانات

 اليتمع الباعة اؼبختلفُت بسبب الطريقة  اً كوف متوافقي؛ قد ال IEEEمقياس  --( العالية اؼبستوى
مع على حد سواء تعددة النقاط اؼبلنقطة و -يدعم التكاوين نقطة HDLCو. كل بائع لتطبيقاختارىا  

 عبء أد ى
 *Frame Relay (ترحيل األطر) --  نوعية؛ يستعمل اليستعمل تسهيبلت رقمية مرتفعة
بسرعة  2ؿ معلومات الطبقة ارسإ وؤلخطاء، فبا يعٍت أنو ديكنلمن دوف آليات تصحيح  اً مبّسطترحيبًل 

 بروتوكوالت شبكة اؼبناطق الواسعةبقية  بكثَت من ربأك
 *PPP  اختصار(Point-to-Point Protocol ،الربوتوكوؿ نقطة- )يف مشروح  --لنقطة
؛ حيتوي على حقل بروتوكوؿ لتعريف IETF ماطّورهتإنو عبارة عن مقياساف ؛ RFC 1661الوثيقة 

 بروتوكوؿ طبقة الشبكة
 *SDLC  اختصار(Simple Data Link Control Protocol ، بروتوكوؿ التحكم

لبيئات ل IBM توصمم بروتوكوؿ وصلة بيانات لشبكة مناطق واسعة --( بوصلة البيانات البسيطة
SNA  اختصار(System Network Architecture ،؛  ةىندسة شبك)بدأ حيل األنظمة
 أكثر اؼبتعدد االستعماالت HDLCاؼبقياس إذل حد كبَت ؿبلو 
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 *SLIP  اختصار(Serial Line Interface Protocol ، بروتوكوؿ واجهة اػبط
يف بدأ حيل ؿبلو ؛ IPبروتوكوؿ وصلة بيانات شبكة مناطق واسعة شعيب جداً غبمل رـز  --( التسلسلي
 اؼبتعدد االستعماالت أكثر PPPالربوتوكوؿ عدة برامج 

 *LAPB  اختصار(Link Access Procedure Balanced )--  بروتوكوؿ وصلة
 اءخطفحص األكبَتة لقدرات  ديلك ؛ X.25ستعملو تالبيانات 
 *LAPD  اختصار(Link Access Procedure D-channel )--  بروتوكوؿ وصلة

)قناة البيانات(  Dالقناة يف االستدعء وإعداد  اتشار اإلبيانات شبكة اؼبناطق الواسعة اؼبستعمل إلرساؿ 
 ISDNاغبامبلت( للتقنية  أقنية) Bاألقنية إرساؿ البيانات على  عمليات. ذبري ISDNللتقنية 
 *LAPF  اختصار(Link Access Procedure Frame )--  ػبدمات اغبامبلت

مع ، مستعمل LAPDلػذات صيغة األطر؛ بروتوكوؿ وصلة بيانات شبكة مناطق واسعة، مشابو 
 تقنيات ترحيل األطر

2.1 
 شبكات اؼبناطق الواسعة

2.1.3 
 يات شبكة اؼبناطق الواسعةتقن

قمنا بتقسيمها إذل قد ل. لشبكة اؼبناطق الواسعةتقنيات األكثر شيوعاً عن الىو وصف موجز ما يلي 
انقر على ارتباطات  ،سباثلية. ؼبزيد من اؼبعلوماتو  ةمكرَّس ةرقميو مبّدلة باػببليا و خدمات مبّدلة بالدارات 

 .ةالوب اؼبشمول
 تاػبدمات اؼببّدلة بالدارا

 *POTS ( اختصارPlain Old Telephone Service ، )خدمة اؽباتف العادي القدمي
البنية من جزء  يى ا( العديد من تقنياهت1لسببُت: ) ةمشمول هابيانات اغباسب، لكنلخدمة  تليس --

 اهبموثوؽ و االستعماؿ  ةمن شبكة اتصاالت مناطقية واسعة سهلنوع  ا( إهن2لبيانات، )لالتحتية اؼبتنامية 
 اجملدوؿ السلك النحاسيي ى ةالنموذجيالوسائط بشكل ال ُيصّدؽ؛ 

 *ISDN ( اختصارIntegrated Services Digital Network ، الشبكة الرقمية
االستعماالت واسعة االنتشار مهمة تارخيياً؛   ةتقنية متعدد --النطاؽ  ةللخدمات اؼبتكاملة( الضيق

؛ الكلفة إذل آخرستخداـ بشكل كبَت من بلد االخيتلف  ؛بالكامل ةأوؿ خدمة ىاتفية رقمي تكان
 Basic Rateاختصار ) BRIللواجهة كيلوبت بالثانية   128األقصى ىو  اؼبوجينطاؽ ال؛ ةمعتدل

Interface ، )واجهة ميغابت بالثانية لل 3حوارل لكلفة و اؼبتدنية اواجهة السرعة األساسيةPRI 
ستخداـ واسع االنتشار االة السرعة الرئيسية(؛ واجه، Primary Rate Interfaceاختصار )

 اجملدوؿ السلك النحاسي يى ةالنموذجيالوسائط ؛ إذل آخرنوعاً ما، لكنو خيتلف إذل حد بعيد من بلد 
 اػبدمات اؼببّدلة بالرـز
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 *X.25 --  قدرات كبَتة لفحص األخطاء تتضمن االستعماؿ؛  ةزاؿ شائعتال  هالكن قدديةتقنية
 ؿبل ثقة اعلهفبا جيارتباطات شبكة اؼبناطق الواسعة أكثر ُعرضة لؤلخطاء، يت كانت فيها المن األياـ 

ستخداـ االميغابت بالثانية؛  2حىت  اً مرتفع اؼبوجينطاؽ ديكن أف يكوف ال؛ اؼبوجي هانطاقمن  دّ حي ولكن
 اجملدوؿ السلك النحاسي ي؛ الوسائط النموذجية ىةشامل نوعاً ما؛ الكلفة معتدل

 *Frame Relay (ترحيل األطر) --  للشبكة إصدار مبّدؿ بالرـزISDN النطاؽ؛  ةالضيق
، لكن X.25أكثر من  ة؛ فّعالمن تلقاء نفسها لشبكة اؼبناطق الواسعةتقنية شعبية جدًا لقد أصبحت 

كيلوبت  56السرعات ميغابت بالثانية؛  44.736األقصى ىو  اؼبوجينطاؽ الخدمات مشاهبة؛ فيها 
ستخداـ واسع االنتشار؛ الكلفة االجدًا يف الواليات اؼبتحدة؛  ةكيلوبت بالثانية شعبي 384وبالثانية 
 واأللياؼ البصرية اجملدوؿ؛ الوسائط النموذجية تتضمن السلك النحاسي ةمنخفضإذل  ةمعتدل

 اػبدمات اؼببّدلة باػببليا
 *ATM ( اختصارAsynchronous Transfer Mode ،صيغة اإلرساؿ غَت اؼبت )زامن
مهمة لشبكة اؼبناطق تقنية تصبح أكثر فأكثر النطاؽ؛  ةالعريض ISDNوثيقة الصلة بالتقنية  --

مل غببايت(  53طوؿ ثابت )ذات  ةصغَت  اً ستعمل أطر ت(؛ لشبكة اؼبناطق احملليةحىت و ) الواسعة
سرعات أعلى؛ ر رغم أنو جيري تطويميغابت بالثانية،  622األقصى ىو حاليًا  اؼبوجينطاؽ الالبيانات؛ 

ستخداـ واسع االنتشار االواأللياؼ البصرية؛  اجملدوؿالسلك النحاسي  يالوسائط النموذجية ى
 ة؛ الكلفة مرتفعبازديادو 

 *SMDS ( اختصارSwitched Multimegabit Data Service، خدمة بيانات 
 ات اؼبناطقية العاصميةعادة يف الشبك ةمستعملو ، ATMبػوثيقة الصلة  --( متعددة اؼبيغابتات مبّدلة

(MANs) السلك  يميغابت بالثانية؛ الوسائط النموذجية ى 44.736األقصى ىو  اؼبوجينطاؽ ال؛
 نسبياً  ة؛ الكلفة مرتفعكثَتاً   ستخداـ ليس واسع االنتشاراالواأللياؼ البصرية؛  اجملدوؿالنحاسي 

 اػبدمات الرقمية اؼبكرَّسة
 *T1 ،T3 ،E1 ،E3 --  سلسلة اػبدماتT  يف الواليات اؼبتحدة وسلسلة اػبدماتE  يف
 ستعمل اإلرساؿ التعاقيب بالتقسيم الزمٍتإهنا ت؛ لشبكة اؼبناطق الواسعةتقنيات مهمة جدًا  يأوروبا ى
 اؼبوجي ىو:نطاؽ الإرساؿ البيانات؛ عمليات  خانات الوقت لُتعيت" و "لتقطيع

 *T1 -- 1.544 ميغابت بالثانية 
 *T3 -- 44.736 بت بالثانيةميغا 
 *E1 -- 2.048 ميغابت بالثانية 
 *E3 -- 34.368 ميغابت بالثانية 
 متوفرةأخرى  موجية اتنطاقىناؾ * 
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ستخداـ واسعة االالسلك النحاسي اجملدوؿ النموذجي واأللياؼ البصرية.  يى ةالوسائط اؼبستعمل
 .ةاالنتشار جداً؛ الكلفة معتدل

 *xDSL  الكلمة(DSL  ىي اختصارDigital Subscriber Line ، خط اؼبشًتؾ
لشبكة اؼبناطق  ىاتطوير جيري و  ةتقنية جديد --لعائلة من التقنيات( ىو اختصار  xاغبرؼ الرقمي و 
ن معدات شركات عاؼبسافة كلما ازدادت  يتناقص موجينطاؽ  البلستعماؿ اؼبنزرل؛ ؽبـبصصة  الواسعة

النطاقات بالقرب من مكتب شركة اؽباتف،  ةنميغابت بالثانية فبك 51.84اؽباتف؛ السرعات العليا 
ستخداـ صغَت االأكثر؛  ةشائع عدة ميغابت بالثانية(إذل كيلوبت بالثانية مئات ال)من األد ى  اؼبوجية
 ، دبا يف ذلك:DSLتقنيات الحيّدد كامل عائلة  xاغبرؼ ؛ تتناقصو  ةبسرعة؛ الكلفة معتدليزداد  ولكن

 *HDSL -- DSL  ةتفعمر بتات سرعة ذات 
 *SDSL -- DSL  خط واحدذات 
 *ADSL -- DSL ةغَت متماثل 
 *VDSL -- DSL  جداً  ةمرتفعبتات سرعة ذات 

 *RADSL -- DSL السرعةمع  ةتكّيفي 

 *SONET ( اختصارSynchronous Optical Network ، الشبكة البصرية
ؤللياؼ البصرية، لكن ل ةداً؛ مصممج ةالسرعة اؼبرتفعذات عائلة من تقنيات الطبقة اؼبادية  --اؼبتزامنة( 

؛ ةخاصمع مهاـ  ةسلسلة من سرعات البيانات اؼبتوفر  ااألسبلؾ النحاسية أيضاً؛ ؽبتعمل على أف  هاديكن
( إذل OC-1ميغابت بالثانية ) 51.84تًتاوح من  ة)اغباملة البصرية( ـبتلف OCمستويات عند  ةمطبَّق

اإلرساؿ  االسرعات اؼبدىشة باستعماؽبىذه ّقق ربأف  ها؛ ديكن(OC-192)ميغابت بالثانية  9,952
ألواف ـبتلفة قليبًل )الطوؿ إذل ليزر حيث يتم توليف أشعة (، WDM) التعاقيب بتقسيم الطوؿ اؼبوجي

ستخداـ واسع االنتشار بُت كيانات االالبيانات بصرياً؛  ة مناؼبوجي( من أجل إرساؿ كميات ضخم
 نزلك(ـبصصة ؼبتقنية  ت)ليس مرتفعة بلنًتنت؛ الكلفةلالعمود الفقري 

 لشبكة اؼبناطق الواسعةاػبدمات األخرى 
؛ كثَتاً   االستعماالت ةمتعدد هايف السرعة، لكن ةؿبدود --اؼببّدلة(  ة* اؼبودمات اؽباتفية )التماثلي

كيلوبت بالثانية؛ الكلفة  56ىو حوارل األقصى  اؼبوجينطاؽ العمل مع شبكة اؽباتف اؼبوجودة؛ ت
 اجملدوؿ خط اؽباتف ي؛ الوسائط النموذجية ىكثَتاً   ستخداـ ال يزاؿ واسع االنتشاراال؛ ةفضمنخ

إشارات كسلك  الضع إشارات البيانات على نفس ت --* اؼبودمات السلكية )التماثلية اؼبشًتكة( 
احملور  ةدؾ التلفزيوف اؼبتحسبلمن أ ةكميات كبَت توجد فيها   يتيف اؼبناطق ال تهاشعبيتزداد التلفزيوف؛ 

ميغابت بالثانية،  11كوف ياألقصى ديكن أف  اؼبوجينطاؽ اليف الواليات اؼبتحدة(؛ اؼبنازؿ % من 91)
)يتصرؼ كشبكة معُت قسم شبكة الذين يرتبطوف باؼبستخدمُت مع ازدياد عدد لكن ىذا ينخفض 

السلك  ي؛ الوسائط ىياديف ازد ولكنقليل ستخداـ االنسبياً؛  ةمناطق ؿبلية غَت مبّدلة(؛ الكلفة منخفض
 اؼبتحد احملور.
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موجات مغناطيسية كهربائية؛ ىناؾ ؾبموعة  ياإلشارات ىكوف  ةمطلوبوسائط ال  --* البلسلكي 
 مها: هامناثناف شبكة اؼبناطق الواسعة البلسلكية، وصبلت متنوعة من 

ؼباكروويف(؛ الكلفة ا ميغابت بالثانية عادة )مثبًل، 11يف النطاؽ  النطاقات اؼبوجية --أرضية * 
 ستخداـ معتدؿاالالنظر مطلوب عادة؛  منخفضة نسبياً؛ خط

دـ اؼبستخدمُت اؼبتنّقلُت )مثبًل، شبكة اؽباتف اػبليوي( واؼبستخدمُت زبأف  هاديكن --* فضائية 
 ةستخداـ واسع االنتشار؛ الكلفة مرتفعاال(؛ كاببلتن أي أسبلؾ أو  البعيدين جداً عالبعيدين )

 الوب ارتباطات
ISDN 

 ؟X.25 يما ى
 منتدى ترحيل األطر

 ATMمنتدى 
 االتصاالت عن بُعد T1اؼبواصفات القياسية اللجنة ؟؟
2.2 

 شبكات اؼبناطق الواسعة واؼبوّجهات
2.2.1 

 أساسيات اؼبوّجو
 باص.و ، ذاكرة، واجهات، (CPU) مكّونات أساسية: وحدة معاعبة مركزية ةاغباسبات أربعسبلك 

كمبيوتر ذو ىدؼ خاص. بداًل من   و. لكناً كمبيوتر تسميتو  ديكن  ،اؼبكّونات؛ لذاديلك ىذه اؼبوّجو أيضاً 
ة اؼبفاتيح واؼباوس، وكل وأجهزة إدخاؿ للوحلفيديو والصوت، اجهزة إخراج أل ةمكّونات مكرَّسامتبلكو 
وسائط، اؼبوّجو اغباسب العصري اؼبتعدد الاؼبتوفرة يف االستعماؿ  ةالسهل ةالنموذجيالرسومية الربامج 
 توجيو.للمكرَّس 

الربنامج تاج اؼبوّجهات إذل ربل الربامج، تشغّ كي تاج اغباسبات إذل أنظمة تشغيل لربسبامًا مثلما 
IOS  اختصار(Internetworking Operating System .لتشغيل ملفات التكوين )

يد، باستعماؿ بروتوكوالت انسياب حركة اؼبرور إذل اؼبوّجهات. بالتحدبتحكم ملفات التكوين تلك ت
قرارات ؽبا عبلقة بأفضل مسار تأخذ اؼبّوجهات وجداوؿ التوجيو، اؼبوّجهة الربوتوكوالت إلرشاد  التوجيو

. للتحكم بتلك الربوتوكوالت وتلك القرارات، جيب ضبط تكوين اؼبوّجو.  للرـز
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اؼبوّجو عبعل  IOSامر تعّلم كيفية بناء ملفات تكوين من أو تستقضي معظم ىذه الدورة الدراسية 
، األوذل اللمحة اً منملف تكوين اؼبوّجو قد يبدو معّقديف حُت أف . اليت ترغب هباوظائف الشبكة ينّفذ 

 .خاصة بك تكاوينملفات كتابة وكذلك  كلياً، فهمو  و  توالدورة الدراسية من قراء هنايةيف ستتمكن 
. مكّونات تُتتبديل الرـز بُت شبكتُت ـبتلف عمليةاؼبوّجو ىو كمبيوتر ينتقي أفضل اؼبسارات ويدير 

 كالتارل:  يلموّجو ىلالتكوين الداخلي 
 *RAM/DRAM -- ـببأ و ّزف جداوؿ التوجيو، زبARP ، درء و اؼبخبأ السريع التبديل، و
. ةاؼبشًتك RAMالذاكرة الرـز ) و/أو  ةأيضًا ذاكرة مؤقت RAMالذاكرة زّود ت(، وطوابَت زبزين الرـز

تقطع عندما  RAMالذاكرة ؿبتوى . يزوؿ اؼبوّجوأثناء قيامك بتشغيل تكوين اؼبوّجو  ؼبلف ةغلتشم
 .ود تشغيليعتأو الطاقة عن اؼبوّجو 

 *NVRAM --  ذاكرةRAM  ّزف ملف تكوين النسخة االحتياطية/بدء زبغَت متطايرة؛
 تشغيل.الد يعتالطاقة أو تقطع التشغيل للموّجو؛ يبقى احملتوى عندما 

صورة نظاـ التشغيل والشيفرة زبّزف قابلة للمحو؛ و قابلة إلعادة الربؾبة  ROMذاكرة  -- وامضة* 
تيح لك ربديث الربنامج من دوف إزالة واستبداؿ رقائق على اؼبعاجل؛ يبقى احملتوى عندما تاؼبايكروية؛ 

 امضةذاكرة و زبزينها يف ديكن  IOS الربنامجتشغيل؛ عدة إصدارات من الد يعتتقطع الطاقة أو 
 *ROM -- برنامج و توي على االختبارات التشخيصية اليت ذبري عند وصل الطاقة، رب

تتطلب استبداؿ رقائق قابلة للقبس على  ROMالذاكرة استنهاض، ونظاـ تشغيل؛ ترقيات الربامج يف 
 وحدة اؼبعاعبة اؼبركزية

ديكن أف تكوف على  ؛منو زبرجاؼبوّجو و إذل الرـز تدخل  واتصاؿ شبكي من خبلل --* الواجهة 
 ةمنفصل اتوحدة واجهعلى ة األـ أو لوحال

2.2 
 شبكات اؼبناطق الواسعة واؼبوّجهات

2.2.2 
 وظيفة اؼبوّجو يف شبكة اؼبناطق الواسعة

الرئيسي  ااستعماؽبإال أف م أجهزة شبكة اؼبناطق احمللية، يقستديكن استعماؿ اؼبوّجهات لصحيح أنو 
 اؼبوّجهات واجهات لشبكة مناطق ؿبلية وشبكة مناطق واسعةسبلك . شبكة مناطق واسعةلىو كأجهزة 

إهنا اؼبوّجهات. وصل تقنيات شبكة اؼبناطق الواسعة لغالبًا ما يتم استعماؿ . يف الواقع، على حد سواء
شبكة اؼبناطق الواسعة، وتؤلف أنظمة مستقلة بذاهتا من خبلؿ وصبلت تتصل مع بعضها البعض 

 ةنًتانت الكبَت لشبكات االأجهزة العمود الفقري  ياؼبوّجهات ىدبا أف ًتنت. بلنلالعمود الفقري و 
عناوين الشبكة )على بناًء على القرارات وتتخذ ، OSIللطراز  3عمل يف الطبقة فإهنا تولبلنًتنت 

انتقاء أفضل  الموّجهات مهلالوظيفتاف الرئيسيتاف (. IPاالنًتنت، باستعماؿ بروتوكوؿ االنًتنت، أو 
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 ئهااؼبوّجهات ىذا ببناربقق سارات لرـز البيانات الواردة، وتبديل الرـز إذل الواجهة الصادرة اؼببلئمة. اؼب
 مع اؼبوّجهات األخرى. هاضمنة جداوؿ توجيو وتبادؿ معلومات الشبكة اؼبتواجد
 عادة ديناميكيًا باستعماؿ بروتوكوؿ توجيوتتم صيانتها ديكنك ضبط تكوين جداوؿ التوجيو، لكن 

 يتبادؿ معلومات طبيعة الشبكة )اؼبسار( مع اؼبوّجهات األخرى.
( يف أي صأي كمبيوتر آخر )بالتصاؿ اكوف قادراً على بأف ي س(تريد أي كمبيوتر )إذا كنت مثبًل، 
 القمرالشمسي بُت النظاـ على ( يف أي مكاف عالكرة األرضية، ومع أي كمبيوتر آخر )على مكاف 

إف الرغبة . موثوقيةتشمل ميزة توجيو النسياب اؼبعلومات، ومسارات متكررة لل الكرة األرضية، جيب أفو 
العديد من  ها أف تعزوديكنيف جعل اغباسبات س وص وع تكوف قادرة على االتصاؿ ببعضها البعض 

 :ةالتالياألمور تضمن أيضاً يجيب أف اتصاؿ فباثل قرارات وتقنيات تصميم الشبكة. لكن أي 
 متناغمة * عنونة طرؼ لطرؼ

 ّثل طبيعةت الشبكاتسب* عناوين 
 فضل مسارأل* انتقاء 

 * توجيو ديناميكي
 * تبديل

 تمرين
الربط بُت  ءيف ىذا التمرين ستفحص موّجو سيسكو لتجميع معلومات عن فبيزاتو اؼبادية وبد

 سيسكو دبا يف ذلك اتموّجهأحد . ستحّدد رقم طراز وميزات تهاوظيفوبُت منتجات موّجو سيسكو 
 .اليت تتصل هباواألجهزة األسبلؾ  ما ىيو اغباضرة الواجهات 
2.2 

 شبكات اؼبناطق الواسعة واؼبوّجو
2.2.3 

 الطبيعةسبرين  2 الدورة الدراسية
كشبكة مناطق واسعة لشركة متوسطة اغبجم مع  2 الدورة الدراسيةيف سبرين الطبيعة جيب اعتبار 

لشركة. أيضاً، الطبيعة،  لالشبكة اػبصوصية  ا؛ إهناإلنًتنتغَت موصولة ب االعادل. إهنيف أرجاء مكاتب 
الشبكة. شبكة يعّطل السلسلة سعلى فشل أي موّجو أي أف  -- ةمتكرر  تكما ىو مبُّت، ليس

 دعى نظاـ مستقل بذاتو.ت)الشركة( مشًتكة الشبكات ىذه، ربت إدارة 
واحداً من لعب عادة تموّجهات يو ف هامنواحد شبكة من األنظمة اؼبستقلة بذاهتا، كل  يى اإلنترنت

 أدوار. ةأربع
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 واحدةنطقة ؼب ةداخلي --* اؼبوّجهات الداخلية 
 أو أكثرتربط منطقتُت  --* موّجهات حدود اؼبناطق 
معظم األحياف، تصدر منها يف  يتاؼبسارات الرئيسية غبركة اؼبرور ال --* موّجهات العمود الفقري 

 خرى، الشبكات األاليت تتوّجو إليهاو 
تتصل مع اؼبوّجهات يف األنظمة اؼبستقلة  --( ASأو النظاـ اؼبستقل بذاتو ) ود* موّجهات حد

 بذاهتا األخرى
 :ىي الكيانات النموذجيةفإف  هبا كياف يتحكمي  أيوجد ال يف حُت أنو 

 UUNetو Qwestو AT&Tو Sprintو MCI Worldcom * الشركات )مثبًل،
 (France Telecomو

 ثبًل، جامعة إيلينوي، جامعة ستنافورد(* اعبامعات )م
 يف سويسرا( CERN ثبًل،)م * مؤسسات األحباث
 (ISPs) اإلنًتنت* مزّودي خدمات 

 اً ّثل نظامسبن طبيعة قد عطراز إال أهنا  عن اإلنًتنت اً طراز  تليس 2 رغم أف طبيعة الدورة الدراسية
)اختصار  BGP؛ بروتوكوؿ التوجيو IPيبًا ىو عاؼبيًا تقر يتم توجييو بذاتو. الربوتوكوؿ الذي  مستقبلً 

Border Gateway Protocol ، )بُت موّجهات ُيستعمل بشكل كبَت بروتوكوؿ عّبارة اغبدود
 .اإلنًتنت
 Eو D افيف مدينة صيدا، واؼبوّجه Cاؼبوّجو و يف بَتوت،  Bاؼبوّجو و يف القاىرة، موجود  Aاؼبوّجو 

يف جامعة. مكتب أو موجودة يف شبكة مناطق ؿبلية . كل واحد من اؼبوّجهات يتصل بديبيف 
الواجهات ب ةمؤّجرة موصول T1 خطوط يى C-Dمن و  B-Cومن  A-Bاالتصاالت من 

 لموّجهات.ل التسلسلية
. األجهزة النموذجية يف شبكات بو ةالح  أف كل موّجو لو شبكة إيثرنت مناطقية ؿبلية موصول

إذل جانب أسبلؾ وحدة ربكمهم للسماح بالتكوين وعرض  ةمبّين ُت،اإليثرنت اؼبناطقية احمللية، اؼبضيف
ة فيما عريضمناطقية تسلسلية سبلك وصبلت  اؼبوّجهاتمن  ةحملتويات اؼبوّجهات. الح  أيضًا أف أربع

 بينها.
 تمرين

طبيعة الدورة وصلها بو  موّجهات سبرين سيسكوية إعداد فهم كيفعلى ىذا التمرين سيساعدؾ 
أجهزة التمرين كموّصبلت بقية  بُتاؼبادية بُت تلك اؼبوّجهات و وصبلت التوثّق ص و . ستفح2 الدراسية
 وؿبطات العمل.والبّداالت األسبلؾ 
 تمرين
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تكوين موّجهات وؿبطات عمل سبرين سيسكو لطبيعة ية ضبط فهم كيفعلى ىذا التمرين سيساعدؾ 
 كل موّجو.ل IPبكات تكاوين الشتوثيق لفحص و  IOS. ستستعمل أوامر 2 الدورة الدراسية
 تلخيص
 :ةالتاليباألمور لديك فهم يكوف قد أصبح الفصل، جيب أف ىذا قد أكملت و اآلف 

 * شبكات اؼبناطق الواسعة، أجهزة شبكة اؼبناطق الواسعة، اؼبواصفات القياسية والتقنيات
 شبكة اؼبناطق الواسعةاؼبوّجهات يف تعمل * كيف 
 3الفصل -777

 نظرة عامة
موّجهات. فيها شبكة على تشغيل موّجو لضماف تسليم بيانات كيفية ىذا الفصل  ستتعلم يف 

 :كيفية  سيسكو. ستتعلم )واجهة سطر األوامر( CLIستصبح معتاداً على 
 * تسجيل الدخوؿ بواسطة كلمة مرور اؼبستخدـ

 متيازات بواسطة كلمة مرور التمكُتاالالصيغة ذات دخوؿ * 
 هناءاإلتعطيل أو ال* 

 :ةة إذل ذلك، ستتعلم كيفية استعماؿ ميزات اؼبساعدة اؼبتقدمة التاليباإلضاف
 * إكماؿ األوامر وطلبات اإلدخاؿ

 * فحص الًتكيب النحوي
 أخَتاً، ستتعلم كيفية استعماؿ ميزات التحرير اؼبتقدمة التالية:

 * التمرير التلقائي للسطر
 * أدوات ربكم اؼبؤشر

 مر* دارئ احملفوظات مع اسًتداد األوا
 يف معظم اغباسباتاؼبتوفرين * نسخ ولصق، 

3.1 
 واجهة اؼبوّجو

3.1.1 
 صيغة اؼبستخدـ والصيغة ذات االمتيازات
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ؿبطة بواسطة وصوؿ إذل الواجهة على اؼبوّجو الإما عليك لضبط تكوين موّجهات سيسكو، جيب 
ل الدخوؿ إذل اؼبوّجو قبل وصوؿ إذل اؼبوّجو عن بُعد. عند الوصوؿ إذل اؼبوّجو، جيب أف تسجّ الطرفية أو 

 أف تكتب أي أوامر أخرى.
 ألىداؼ أمنية، اؼبوّجو لو مستويي وصوؿ إذل األوامر

فحص حالة اؼبوّجو. يف ىذه الصيغة، ت يتاؼبهاـ النموذجية تتضمن تلك ال --* صيغة اؼبستخدـ 
 .ةمسموحغَت تغيَتات تكوين اؼبوّجو 

 غَّت تكوين اؼبوّجو.ت يتذجية تتضمن تلك الاؼبهاـ النمو  --* الصيغة ذات االمتيازات 
عند  ةصيغة اؼبستخدـ. األوامر اؼبتوفر سطر اؼبطالبة التابع لًتى سعندما تسّجل الدخوؿ إذل اؼبوّجو، 

متيازات. معظم تلك اال ياؼبستوى ذعند  ةاألوامر اؼبتوفر من ؾبموعة فرعية  يمستوى اؼبستخدـ ىذا ى
 من دوف تغيَت إعدادات تكوين اؼبوّجو.تيح لك إظهار معلومات تاألوامر 

 عند سطر اؼبطالبة، عليك أواًل سبكُت الصيغة ذات االمتيازات. ةللوصوؿ إذل ؾبموعة األوامر الكامل
بواسطة مت ضبطها  يت، اكتب كلمة اؼبرور الpassword عند سطر اؼبطالبة. enable، اكتب >

إذل سطر اؼبطالبة تسجيل الدخوؿ، يتغَّت قد أكملت خطوات بعدما تكوف . enable secretاألمر 
اآلف يف الصيغة ذات االمتيازات. من الصيغة ذات االمتيازات، ديكنك  ك# )عبلمة الباوند( ألن

 :أخرى منهاالوصوؿ إذل صيغ كصيغة التكوين العمومي وصيغ معّينة 
 * الواجهة

 * الواجهة الفرعية
 سطر* ال

 * اؼبوّجو
 * خريطة التوجيو
 تكوين إضافية* عدة صيغ 

 .exitلتسجيل اػبروج من اؼبوّجو، اكتب 
 تكوين اؼبوّجو.على و  IOSمستوى نظاـ سيسكو بناًء على خيتلف إخراج الشاشة 

3.1 
 واجهة اؼبوّجو

3.1.2 
 الئحة أوامر صيغة اؼبستخدـ
سطر مطالبة صيغة اؼبستخدـ أو سطر مطالبة الصيغة ذات عند ( ?كتابة عبلمة استفهاـ )

يف أسفل العرض  --More--األوامر الشائعة االستعماؿ. الح  ب ةعرض الئحة مفيدتات االمتياز 
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يف  --More--النص يف وقت واحد. لذا ستحصل أحيانًا على سطرًا  22عرض الشاشة تاؼبثاؿ. 
ال يزاؿ ىناؾ اؼبزيد كإخراج؛ دبعٌت آخر،   ةتوفر معدة شاشات ىناؾ أف ىذا النص ّدد حي. الشاشةأسفل 
، --More--النص  ، كلما ظهرIOSامر. ىنا، أو يف أي مكاف آخر يف نظاـ سيسكو األو من 

، اضغط فقط التارلسطر ديكنك متابعة معاينة الشاشة اؼبتوفرة التالية بضغط مفتاح اؼبسافة. إلظهار ال
(. اضغط أي مفتاح آخر للعودة إذل Enter ات اؼبفاتيح، اؼبفتاحلوح)أو، يف بعض  Returnاؼبفتاح 
 .اؼبطالبة سطر

 وعلى تكوين اؼبوّجو. IOSمبلحظة: خيتلف إخراج الشاشة بناًء على مستوى نظاـ سيسكو 
3.1 

 واجهة اؼبوّجو
3.1.3 

 الئحة أوامر الصيغة ذات االمتيازات
االختصار )أو كما ىو مبُّت يف الشكل،  enableللوصوؿ إذل الصيغة ذات االمتيازات، اكتب 

ena  عبلمة استفهاـ( يف سطر مطالبة الصيغة ذات  ?مرور. إذا كتبت  كلمةكتابة  (. سُيطلب منك(
 سطر مطالبة صيغة اؼبستخدـ.اليت تعرضها عند االمتيازات، تعرض الشاشة الئحة أوامر أطوؿ من 

 وعلى تكوين اؼبوّجو. IOSمبلحظة: سيختلف إخراج الشاشة بناًء على مستوى نظاـ سيسكو 
3.1 

 واجهة اؼبوّجو
3.1.4 
 وظائف مساعدة اؼبوّجواستعماؿ 
 helpتعرؼ األمر لتحقيق ذلك، استعمل األمر ال تريد ضبط ساعة اؼبوّجو. إذا كنت  كلنفًتض أن

. helpلؤلمر العديدة الوظائف إحدى الساعة. يوّضح التمرين التارل ضبط لفحص الًتكيب النحوي ل
 تعماؿ اػبطوات التالية:اسبتعرؼ األمر، أكمل ال  كضبط ساعة اؼبوّجو. بافًتاض أن يمهمتك ى

يبُّت أف  helpاألمر الساعة. إخراج كيفية ضبط لفحص الًتكيب النحوي ل help. استعمل 1
 مطلوب. clockاألمر 
 فحص الًتكيب النحوي لتغيَت الوقت.ا. 2
حباجة  كالدقائق والثواي كما ىو مبُّت. حيّدد النظاـ أنو . اكتب الوقت اغبارل باستعماؿ الساعات 3
الكلمة األساسية أف الشكل يبُّت يف  helpاألمر تزويد معلومات إضافية إلكماؿ األمر. إخراج إذل 
set ةمطلوب. 
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الدقائق و استعماؿ الساعات بفحص الًتكيب النحوي لكتابة الوقت واكتب الوقت اغبارل ا. 4
 افية إلكماؿ األمر.إذل تزويد معلومات إضحباجة  كوالثواي. كما ىو مبُّت يف الشكل ، حيّدد النظاـ أن

ة وعبلمة ف)أو السهم العلوي( لتكرار األمر السابق تلقائياً. مث أضف مسا Ctrl+P. اضغط 5
 األمر.كتابة ( للكشف عن الوسيطات اإلضافية. ديكنك اآلف إكماؿ  ?استفهاـ )
جد أين تو خطأ. مكاف رمز اإلقحاـ يبُّت لك وجود  افّددحي( وجواب اؼبساعدة ^. رمز اإلقحاـ )6

رمز يوجد إذل النقطة حيث وصوالً دخاؿ الًتكيب النحوي الصحيح، أعد كتابة األمر إل .احملتملةاؼبشكلة 
 (.?عبلمة استفهاـ )اكتب اإلقحاـ مث 

 لتنفيذ األمر. Returnاستعماؿ الًتكيب النحوي الصحيح، واضغط ب. اكتب السنة، 7
اؼبكاف يف الرمز ^ اػبطأ. يظهر يظهر حيث  الرمز ^ هالًتكيب النحوي بوضعل اً تزّود الواجهة فحص

. ديّكنك مؤشر غَت صحيحة أو وسيطة كلمة أساسيةأو  غَت صحيح  اً يف سلسلة األمر حيث كتبت أمر 
 أخطاء الًتكيب النحوي بسهولة.تصحيح إجياد و من مكاف اػبطأ ونظاـ اؼبساعدة التفاعلية 

 وعلى تكوين اؼبوّجو. IOSيسكو مبلحظة: خيتلف إخراج الشاشة بناًء على مستوى نظاـ س
3.1 

 واجهة اؼبوّجو
3.1.5 

 IOS استعماؿ أوامر ربرير
تيح لك ربرير ت يتال الرئيسيةتحرير الزّود ؾبموعة من وظائف تتتضمن الواجهة صيغة ربرير ؿبّسنة 

لقياـ مر لسطر األيف يف الشكل لنقل اؼبؤشر  ة. استعمل تسلسبلت اؼبفاتيح احملدَّدأثناء كتابتوسطر األمر 
إال لربنامج لاغبارل يف اإلصدار تلقائيًا  ةتحرير احملّسنة فبكَّنال. رغم أف صيغة التغيَتاتالتصحيحات أو ب

تحرير احملّسن يكوف البينما بشكل جيد تفاعل تبرؾبية ال  اً نصوصكتبت إذا كنت قد   اديكنك تعطيلهأنو 
سطر مطالبة الصيغة عند  terminal no editingتحرير احملّسنة، اكتب ال. لتعطيل صيغة اً فبكَّن

 ذات االمتيازات.
واحد على الشاشة. عندما سطر من أكثر د تسبزّود ميزة سبرير أفقي لؤلوامر اليت تؾبموعة أوامر التحرير 

 11. ال ديكنك رؤية أوؿ اليسارإذل  مسافات 11يصل اؼبؤشر إذل اؽبامش األدين، يزيح سطر األمر 
لتمرير إذل لوفحص الًتكيب النحوي يف بداية األمر. إذل اػبلف تمرير الديكنك ، لكن من السطرأحرؼ 

يف بداية األمر تصبح أو مفتاح السهم األيسر بشكل متكرر إذل أف  Ctrl+Bاػبلف، اضغط 
 .السطر فوراً بداية للعودة إذل  Ctrl+A، أو اضغط اؼبكتوب

واحد. عندما يصل اؼبؤشر إذل هناية السطر،  سطرمن كثر يف اؼبثاؿ اؼببُّت يف الشكل ، ديتد األمر أ
قد سبّرر ّدد أف السطر ربعبلمة الدوالر )$( و. عرضاليسار مث يعاد إذل مسافات  11السطر تتم إزاحة 

 مرة أخرى.مسافات إذل اليسار  11السطر يزيح صل اؼبؤشر إذل هناية السطر، و . كلما اليسارإذل 



 mushtaq_talib58@yahoo.comخبير برامجيات و نظم أمن المعلوماتكتيب سيسكو أعداد المبرمج: مشتاق طالب رشيد/

 

31 
 

 وعلى تكوين اؼبوّجو. IOSى مستوى نظاـ سيسكو مبلحظة: خيتلف إخراج الشاشة بناًء عل
3.1 

 واجهة اؼبوّجو
3.1.6 

 IOSاستعماؿ ؿبفوظات أوامر 
باألخص  ةاألوامر اليت كنت قد كتبتها. ىذه اؼبيزة مفيدب، تزّود الواجهة ؿبفوظات، أو سجبلً 

اؼبهاـ  قبازر ديكنك إأو اؼبعّقدة. بواسطة ميزة ؿبفوظات األوام ةاألوامر أو اإلدخاالت الطويلسًتداد ال
 التالية:

 * ضبط حجم دارئ ؿبفوظات األوامر.
 األوامر. اسًتداد* 

 * تعطيل ميزة ؿبفوظات األوامر.
سطر أوامر يف دارئ ؿبفوظاتو. أ 11يسّجل والنظاـ  ةؿبفوظات األوامر فبكَّنتكوف بشكل افًتاضي، 

 terminal historyاألمر استعمل  النظاـ خبلؿ اعبلسة،اليت يسّجلها  لتغيَت عدد أسطر األوامر
size  أو األمرhistory size 256. عدد األوامر األقصى ىو. 

مفتاح السهم  أو Ctrl+Pأحدث أمر، اضغط من  اً السًتداد األوامر يف دارئ احملفوظات، بدء
يف دارئ . للعودة إذل األوامر اغبديثة أكثر تواؿ  بشكل مالعلوي بشكل متكرر السًتداد األوامر القددية 

أو  Ctrl+Nالسهم العلوي، اضغط مفتاح أو  Ctrl+Pبواسطة احملفوظات، بعد اسًتداد األوامر 
 .بشكل متواؿ   بشكل متكرر السًتداد األوامر اغبديثة أكثرالسفلي مفتاح السهم 

، Tabضغط اؼبفتاح مث األمر يف األحرؼ الفريدة ديكنك كتابة ، لك عند كتابة األوامر، كاختصار
قّر بصرياً أف يفقط  Tabاؼبفتاح و عّرؼ األمر، ت. األحرؼ الفريدة نيابة عنكالواجهة اإلدخاؿ مل سُتكو 

 .الذي قصدتواألمر قد فهم اؼبوّجو 
أيضاً. ديكنك نسخ سلسلة أمر  ةإضافيانتقاء ونسخ وظائف تتوفر أمامك قد  ،معظم اغباسباتيف 

 Ctrl+Z. ديكنك استعماؿ Returnط كإدخاؿ أمرؾ اغبارل، وضغ  اجهادر إأو  هاسابق مث لصق
 من صيغة التكوين.للخروج 
3.2 

 استعماؿ واجهة اؼبوّجو وصيغ الواجهة
3.2.1 
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 : واجهة اؼبوّجوتمرين
 تمرين

ستعمل ت. ستسّجل الدخوؿ إذل اؼبوّجو و IOSسيقّدـ ىذا التمرين واجهة سطر أوامر نظاـ سيسكو 
 غة اؼبستخدـ" و"الصيغة ذات االمتيازات".وصوؿ لكتابة أوامر يف "صيمن ال ةمستويات ـبتلف

3.2 
 استعماؿ واجهة اؼبوّجو وصيغ الواجهة

3.2.2 
 مستخدـ اؼبوّجو ة: واجهة صيغتمرين
 تمرين

من صيغة معرفة كل يكوف عليك ، سIOSعند استعماؿ أنظمة تشغيل اؼبوّجهات كنظاـ سيسكو 
استظهار كل أمر يف كل إف . واحدة منهاكل ن  الغاية ماؼبوّجو وما اليت ديلكها  صيغ اؼبستخدـ اؼبختلفة

األوامر والوظائف عن طبيعة . حاوؿ تطوير فهم ببل فائدةلوقت و مضيعة لكوف سي صيغ اؼبستخدـ
مع  ةالطبيعة والصيغ الست الرئيسية اؼبتوفر مع من الصيغ. يف ىذا التمرين، ستعمل صيغة مع كل  ةتوفر اؼب

 معظم اؼبوّجهات:
1 .User EXEC Mode ( صيغة اؼبستخدـEXEC) 
2 .Privileged EXEC Mode ( الصيغةEXEC ذات االمتيازات،)  أيضاً )تسمى

 صيغة التمكُت(
3 .Global Configuration Mode (صيغة التكوين العمومي) 
4 .Router Configuration Mode (صيغة تكوين اؼبوّجو) 
5 .Interface Configuration Mode (صيغة تكوين الواجهة) 
6 .Sub-interface Configuration mode (صيغة تكوين الواجهة )الفرعية 

 تلخيص
على وحدة ربكم اؼبوّجو أو تعمل  يتالاؼبستخدـ ديكنك ضبط تكوين موّجهات سيسكو من واجهة 

موّجهات سيسكو مستويي وصوؿ إذل األوامر: صيغة اؼبستخدـ سبلك الطرفية. ألىداؼ أمنية،  توؿبط
 تيازات.والصيغة ذات االم

 إذل اؼبوّجو، ديكنك:مستخدـ استعماؿ واجهة ب
 كلمة مرور مستخدـبواسطة  * تسجيل الدخوؿ 

 الصيغة ذات االمتيازات بواسطة كلمة مرور التمكُتدخوؿ * 
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 هناءاإلتعطيل أو ال* 
 :ما يليديكنك استعماؿ ميزات اؼبساعدة اؼبتقدمة لتنفيذ 

 * إكماؿ األوامر وطلبات اإلدخاؿ
 ًتكيب النحوي* فحص ال

زّود ؾبموعة من وظائف التحرير الرئيسية. تزّود واجهة تصيغة ربرير ؿبّسنة اؼبستخدـ تتضمن واجهة 
 كنت قد كتبتها.اليت  األوامر ب، ؿبفوظات، أو سجبلً اؼبستخدـ 
 4الفصل -777

 نظرة عامة
نات اؼبوّجو الوقت لفحص مكوّ فقد حاف واجهة سطر أوامر اؼبوّجو، عن فهم أصبح لديك قد و اآلف 

لبيانات يف الشبكة. ستتعلم يف ىذا الفصل اإلجراءات واألوامر الصحيحة ل فّعاالً  اً ضمن تسليمت يتال
 ر وصلتو الشبكية.امكّوناتو، واختبصيانة فحص و و للوصوؿ إذل موّجو، 

4.1 
 مكّونات اؼبوّجو

4.1.1 
 ةمصادر تكوين اؼبوّجو اػبارجي

ما معرفة إف يف عملية التكوين. رئيسيًا  اً لعب دور ت يتاؼبوّجو اليف ىذا القسم، ستتعلم عن مكّونات 
اؼبوّجو الطريقة اليت خيّزف ويستعمل هبا ن عأفضل  اً عطيك فهمتيف عملية التكوين اؼبشاركة اؼبكّونات ىي 

ىي د ما يربدتساعدؾ يف اػبطوات اليت ذبري خبلؿ سبهيد اؼبوّجو سإف االنتباه إذل أوامر التكوين. 
 عندما تشّغل موّجهك.وأين قد ربدث دث ربقد اليت كل اؼبشا 

من بينها األماكن ديكنك ضبط تكوين اؼبوّجو من عدة أماكن خارجية كما ىو مبُّت يف الشكل، 
 :ةالتالي

اؼبوّجو من خبلؿ منفذ وحدة ربكم( خبلؿ وصوؿ ب* من احملطة الطرفية لوحدة التحكم )كمبيوتر م
 تثبيتو

 عماؿ اؼبنفذ اإلضايف* من خبلؿ اؼبودـ باست
 على الشبكةأف يكوف قد مت تثبيتو ، بعد 4-1* من احملطات الطرفية الومهية 

 على الشبكة TFTP* من ملقم 
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4.1 
 اؼبوّجومكّونات 
4.1.2 

 ةمكّونات تكوين اؼبوّجو الداخلي
و مبُّت يف عملية التشغيل، كما ى اً مهم اً لعب دور تدعم مكّونات تندسة الداخلية ؼبوّجو سيسكو اؽب

 كالتارل:  ييف الشكل. مكّونات تكوين اؼبوّجو الداخلية ى
 *RAM/DRAM -- ـببأ و ّزف جداوؿ التوجيو، زبARP ، درء و اؼبخبأ السريع التبديل، و
. ةاؼبشًتك RAMالذاكرة الرـز ) و/أو  ةأيضًا ذاكرة مؤقت RAMالذاكرة زّود ت(، وطوابَت زبزين الرـز

تقطع عندما  RAMالذاكرة ؿبتوى . يزوؿ اؼبوّجوناء قيامك بتشغيل أثؼبلف تكوين اؼبوّجو  ةغلتشم
 .ود تشغيليعتأو الطاقة عن اؼبوّجو 

 *NVRAM --  ذاكرةRAM  ّزف ملف تكوين النسخة االحتياطية/بدء زبغَت متطايرة؛
 تشغيل.الد يعتالطاقة أو تقطع التشغيل للموّجو؛ يبقى احملتوى عندما 

صورة نظاـ التشغيل والشيفرة زبّزف قابلة للمحو؛ و ة إلعادة الربؾبة قابل ROMذاكرة  -- وامضة* 
تيح لك ربديث الربنامج من دوف إزالة واستبداؿ رقائق على اؼبعاجل؛ يبقى احملتوى عندما تاؼبايكروية؛ 

 ذاكرة وامضةزبزينها يف ديكن  IOSتشغيل؛ عدة إصدارات من الربنامج الد يعتتقطع الطاقة أو 
 *ROM -- برنامج و وي على االختبارات التشخيصية اليت ذبري عند وصل الطاقة، ترب

تتطلب استبداؿ رقائق قابلة للقبس على  ROMالذاكرة استنهاض، ونظاـ تشغيل؛ ترقيات الربامج يف 
 وحدة اؼبعاعبة اؼبركزية

على ؛ ديكن أف تكوف منو زبرجاؼبوّجو و إذل الرـز تدخل  ومن خبلل ةشبكي تاتصاال --* الواجهة 
 ةمنفصل اتوحدة واجهعلى ة األـ أو لوحال

 ا، من خبلؽبةمنفصل اتواجه اتوحدعلى ة األـ أو لوحاتصاالت شبكية على ال --* الواجهات 
 منو زبرجاؼبوّجو و إذل الرـز تدخل 
4.1 

 مكّونات اؼبوّجو
4.1.3 
 للتخزين العامل يف اؼبوّجو RAMذاكرة 
برنامج  ROMالذاكرة نّفذ تاؼبوّجو، تشّغل و. عندما اؼبوجّ يف ناحية التخزين  يى RAMالذاكرة 

الذاكرة. مدير إذل  IOSالربنامج بعض االختبارات، مث حيّمل نظاـ سيسكو ذلك استنهاض. ينّفذ 
ها تكتباليت األوامر  EXEC. يتلقى IOS، ىو أحد أجزاء نظاـ سيسكو EXECاألوامر، أو 
 .ىاللموّجو وينّفذ
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لتخزين ملف تكوين نشط وجداوؿ  RAMذاكرة ستعمل اؼبوّجو أيضاً كما ىو مبُّت يف الشكل، ي
أو ؿبطة  ةؿبطة طرفية بعيدعلى ن التوجيو. ديكنك إظهار ملف التكوين ويعنالوائح برائط الشبكات و خب

يتم استخدامو وربميلو . NVRAMإصدار ؿبفوظ من ىذا اؼبلف ـبزَّف يف ىناؾ طرفية لوحدة ربكم. 
عملية وواجهة و  ةاؼبوّجو. حيتوي ملف التكوين على معلومات عموميمت سبهيد كلما يف الذاكرة الرئيسية  

 .توؤثر مباشرة على عمل اؼبوّجو ومنافذ واجهت
الذاكرة عادة من يتم تنفيذىا شاشة ؿبطة طرفية. الصورة على ال ديكن عرض صورة نظاـ التشغيل 

RAM تشغيل منظَّم يف روتينات نظاـ ال. ةالعديد من أحد مصادر اإلدخاؿيتم ربميلها و  ةالرئيسي
ربديثات التوجيو، و إدارة اعبدوؿ والدارئ، و ، كحركة البيانات، اؼبختلفة توذل اؼبهاـ اؼبقًتنة بالربوتوكوالتت

 وتنفيذ أوامر اؼبستخدـ.
4.1 

 مكّونات اؼبوّجو
4.1.4 

 صيغ اؼبوّجو
ديكن ، TTY خبلؿ منفذجلسة تلنت من واسطة من وحدة التحكم أو بسواء مت الوصوؿ إليو 

 زّود وظائف ـبتلفة:تكل صيغة   .اؼبوّجو يف عدة صيغ )راجع الشكل(وضع 
اؼبستخدـ معاينة بعض  هافييستطيع فقط -صيغة انظر هىذ -- EXEC* صيغة اؼبستخدـ 

 إجراء تغيَتات. واؼبعلومات عن اؼبوّجو، لكن ال ديكن
وإجراء ختبار، االأوامر إزالة العلل و  دعمتىذه الصيغة  --ذات االمتيازات  EXEC* الصيغة 

 وصوؿ إذل صيغ التكوين.الالتبلعب دبلفات التكوين، و و مفّصل للموّجو، فحص 
وحدة التحكم يساعد اؼبستخدـ عند تفاعلي مربع حوار بُّت تىذه الصيغة  --* صيغة اإلعداد 

 .مرة تكوين أساسي ألوؿعلى إنشاء اعبديد 
نّفذ مهاـ تكوين ت واحدمؤلفة من سطر  ةطّبق أوامر فّعالته الصيغة ىذ --* صيغة التكوين العمومي 

 .ةبسيط
 أكثر. ةزّود تكاوين متعددة األسطر مفّصلتتلك الصيغ  --* صيغ تكوين أخرى 

، من بُت أشياء أخرى، ا ديكنك استعماؽبيتصيغة الصيانة ال يى هىذ -- RXBOOT* الصيغة 
 بلستعادة من كلمات اؼبرور اؼبفقودة.ل

4.2 
 للموّجو showاألوامر 
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4.2.1 
 فحص حالة اؼبوّجو باستعماؿ أوامر حالة اؼبوّجو
تساعدؾ . ةلتحديد حالة اؼبوّجو اغبالي ىا ديكنك إصدار يتيف ىذا القسم، ستتعلم األوامر األساسية ال

مليات عند مراقبة واصطياد مشاكل ع يهاربتاج إلاليت على اؼبعلومات اغبيوية يف اغبصوؿ تلك األوامر 
 اؼبوّجو.
. كما ىو مبُّت يف كافتكوف قادرًا على مراقبة صحة وحالة موّجهك يف أي وقت  أف اؼبهم من 
يعمل تيح لك ربديد ما إذا كاف اؼبوّجو تموّجهات سيسكو سلسلة من األوامر اليت سبلك الشكل، 
 .هأدنا ةمبّين هااؼبشاكل. أوامر حالة اؼبوّجو وأوصافأين برزت الصحيح أو بشكل 
 *show version --  ،أظباء ومصادر ملفات و إصدار الربنامج، و يعرض تكوين أجهزة النظاـ

 التكوين، وصورة االستنهاض
 *show processes -- يعرض معلومات عن العمليات النشطة 
 *show protocols --  يعرض الربوتوكوالت اؼبضبوط تكوينها؛ يبُّت حالة كل بروتوكوالت
 تكوينها اؼبضبوط 3الطبقة 
 *show memory --  يبُّت إحصائيات عن ذاكرة اؼبوّجو، دبا يف ذلك إحصائيات التجّمع

 اغبر للذاكرة
 *show stacks --   آخر لمكدس ويعرض سبب لالعمليات وروتينات الَقطع يراقب استخداـ
 استنهاض للنظاـإعادة 
 *show buffers --  ّجويزّود إحصائيات لتجّمعات الدارئ على اؼبو 
 *show flash -- يبُّت اؼبعلومات عن جهاز الذاكرة الوامضة 
 *show running-config ( إنو األمرwrite term  يف نظاـ سيسكوIOS  اإلصدار
 يعرض ملف التكوين النشط --( ما قبلوأو  11.3
 *show startup-config ( إنو األمرshow config  يف نظاـ سيسكوIOS  اإلصدار
 يعرض ملف التكوين االحتياطي --( بلوما قأو  11.3
 *show interfaces -- يعرض إحصائيات لكل الواجهات اؼبضبوط تكوينو على اؼبوّجو 

4.2 
 للموّجو showاألوامر 
4.2.2 
 show startup-configو show running-config األوامر
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-show running يى IOSنظاـ سيسكو األكثر استعمااًل يف  EXECمن بُت أوامر 
config وshow startup-configلمسؤوؿ رؤية التكوين اؼبشتغل حاليًا على لتيح . إهنا ت

 .يف إعادة التشغيل اؼبقبلةاؼبوّجو  هاستعمليساليت اؼبوّجو أو أوامر تكوين بدء التشغيل 
 IOSنظاـ سيسكو مع  ةاؼبستعمل ،show configو write term)مبلحظة: األوامر 

 اتابع تنفيذ وظائفهمت استبداؽبا تأوامر جديدة. األوامر اليت حلت ؿبلها ، قد وما قبلو  11.3اإلصدار 
 دعم تلك األوامر يف إصدار مستقبلي(.سيتوقف . ةموثّقدل تعد  هاالعادية يف اإلصدار اغبارل لكن

يف  current configurationالكلمات من خبلؿ تعّرؼ على ملف تكوين نشط الديكنك 
غَت الذاكرة  يةبلغك كمأعبله تؼ على ملف تكوين احتياطي عندما ترى رسالة يف تعرّ الديكنك و . أعبله

 .تهاستعملاليت ااؼبتطايرة 
4.2 

 للموّجو showاألوامر 
4.2.3 
 show protocolsو show versionو show interfacesاألوامر 
تتعلق ية يعرض بارامًتات قابلة للضبط وإحصائيات بالوقت اغبقيق show interfacesاألمر 

 على اؼبوّجو )راجع الشكل (. اكل الواجهات اؼبضبوط تكوينهب
حاليًا على اؼبشتغل  IOSيعرض معلومات عن إصدار نظاـ سيسكو  show versionاألمر 

 اؼبوّجو )راجع الشكل (.
على اؼبوّجو. ىذا  اإلظهار الربوتوكوالت اؼبضبوط تكوينه show protocolsستعمل األمر ا

 IP)مثبًل،  3لمستوى ل اي بروتوكوالت مضبوط تكوينهألالواجهة اػباصة بو  ةالعمومياغبالة األمر يبُّت 
 (. )راجع الشكل (.AppleTalkو IPXو DECnetو

4.2 
 للموّجو showاألوامر 
4.2.4 

 للموّجو showسبرين: األوامر 
 سبرين

أىم أوامر  يى showللموّجو. األوامر  showعلى األوامر االعتياد سيساعدؾ ىذا التمرين على 
( ىو show run)أو  show running-configاألمر للموّجو.  ةتجميع اؼبعلومات متوفر ل

غل يف تشاؼبألنو يعرض ملف التكوين النشط  ةد حالة اؼبوّجو اغبالييربديف ساعد يأمر لأىم على األرجح 
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كوين ( يعرض ملف التshow start)أو  show startup-config. األمر RAMالذاكرة 
ستعمل لضبط تكوين يُ اؼبلف الذي سإنو . NVRAMأو  ةاؼبتطاير الذاكرة غَت االحتياطي اؼبخزَّف يف 

. كل إعدادات واجهة reloadبواسطة األمر  واستنهاضعند إعادة أو تشغيلو ألوؿ مرة اؼبوّجو عند 
 يف ىذا اؼبلف.ة اؼبوّجو اؼبفّصلة متواجد

الذاكرة . هامن ةوالكمية اؼبستعمل ةالذاكرة الوامضة اؼبتوفر ية كمؼبعاينة   show flashستعمل األمر يُ 
 show arp. األمر IOSملف أو صورة نظاـ سيسكو اؼبكاف الذي يتم فيو زبزين  يىالوامضة 

يعرض  show interfaceلموّجو. األمر لالواجهة إذل  MACإذل  IPالعناوين يعرض تطابق 
اغبالة يعرض  show protocolsعلى اؼبوّجو. األمر  اإحصائيات لكل الواجهات اؼبضبوط تكوينه

 (.اخل، IP ،IPX) 3لمستوى ل اي بروتوكوالت مضبوط تكوينهألالواجهة اػباصة بو  ةالعمومي

4.3 
 جَتاف شبكة اؼبوّجو

4.3.1 
 CDPاكتساب وصوؿ إذل اؼبوّجهات األخرى باستعماؿ الربوتوكوؿ 

بروتوكوؿ اكتشاؼ ، Cisco Discovery Protocol)اختصار  CDPالربوتوكوؿ 
التكاوين عما تبدو عليو لوصوؿ إذل تلخيص من اّكن مسؤورل الشبكة دي اً واحد اً فبلوك اً سيسكو( يزّود أمر 

بروتوكوالت تربط طبقة وصلة بيانات على  CDPيعمل اؼبوصولة مباشرة. األخرى اؼبوّجهات على 
ىذا اؼبستوى عند ُّت يف الشكل. ألنو يعمل وطبقة الشبكة العليا، كما ىو مب ىالوسائط اؼبادية السفل

تعّلم عن بعضها البعض تأف  هادعم الربوتوكوالت اؼبختلفة لطبقة الشبكة ديكنتاليت  CDP أجهزةفإف 
 (.MACالعنواف  وعنواف وصلة البيانات ىو نفسأف )تذّكر 

(، يوما يلأو  11.3اإلصدار ) IOSل نظاـ سيسكو شغّ يسيسكو لجهاز يتم استنهاض عندما 
تشّغل اكتشاؼ أجهزة سيسكو اجملاورة اليت عندىا لجهاز ليتيح فبا تلقائياً، باالشتغاؿ  CDPيبدأ 

CDP  ستعمل اليت تمّدد أبعد من تلك تتأيضاً. ىكذا أجهزةTCP/IP وتتضمن أجهزة سيسكو ،
 .هاشّغلاليت ت 4و 3موصولة مباشرة، بغض النظر عن طقم بروتوكوالت الطبقة 

4.3 
 كة اؼبوّجوجَتاف شب
4.3.2 
 اجملاورة CDP إدخاالتإظهار 
ىو الكتشاؼ اؼبنصات والربوتوكوالت يف أجهزتك اجملاورة. استعمل  CDPلػستعماؿ الرئيسي اال
 على اؼبوّجو احمللي. CDPإلظهار ربديثات  show cdp neighborsاألمر 
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ل شغّ يبكة. كل موّجو إذل مسؤوؿ الش ومعلومات ةؾبموع CDPن كيف يسّلم ع يعرض الشكل مثاالً 
CDP  .اؼبسؤوؿ عرض نتائج يستطيع يتبادؿ معلومات ؽبا عبلقة بأي إدخاالت بروتوكوؿ مع جَتانو

يف  CDPل شغّ يوّجو مضبوط تكوينو لدب ةلو صو وحدة ربكم معلى ىذا  CDP تبادؿ معلومات
 واجهاتو.

اؼبوّجو مباشرة. باؼبوصولة إلظهار معلومات عن الشبكات  showيستعمل مسؤوؿ الشبكة أمر 
 ؾباور. القيم تتضمن التارل: CDP معلومات عن كل جهاز CDP يزّود

كانا لموّجو )إذا  ل ماإسم اؼبضيف وإسم اؼبيداف اؼبضبوط تكوينه مثبًل، --* معرِّفات األجهزة 
 (موجودين

 ما يصل إذل عنواف واحد لكل بروتوكوؿو ، SNMPػعنواف واحد على األقل ل --* الئحة عناوين 
 مدعـو

 1، وتسلسلي 1، إيثرنت 1مثبًل، إيثرنت  --* معرِّؼ اؼبنفذ 
 كموّجووكذلك  صدر لطريق مجسر كمثبًل، إذا كاف اعبهاز يتصرؼ   --* الئحة القدرات 

 show versionاألمر احمللي  ا يزّودىيتالتلك معلومات ك --* اإلصدار 
 7111 سيسكو منصة اعبهاز، مثبًل، --* اؼبنصة 

وّجو وحدة ربكم اؼبسؤوؿ مباشرة. للحصوؿ على موصواًل دبد ى موّجو يف الشكل ليس الح  أف أ
ذا موصوؿ هبوّجو لبلتصاؿ دبالتلنت استخداـ حتاج اؼبسؤوؿ إذل سيعن ىذا اعبهاز،  CDP معلومات

 اؽبدؼ مباشرة.
4.3 

 جَتاف شبكة اؼبوّجو
4.3.3 

 CDPمثاؿ عن تكوين 
عادة بشكل افًتاضي عند  CDP وظيفةتبدأ ظاـ جهاز. تلقائيًا عند بدء تشغيل ن CDPيبدأ 
 .ما يليوأو  11.3اإلصدار  IOSسيسكو مع نظاـ سيسكو لمنتوج استنهاض 

و من جَتان اىااؼبوّجو أي معلومات يتلقخيبئ . CDP أطر وفتبادليمباشرة اؼبوصولُت فقط اعبَتاف 
CDP أشار إطار . إذاCDP  اؼبوّجو  ، يرميما قد تغَّتت أف إحدى اؼبعلومات عن جارإذل الحق

 باؼبعلومات اعبديدة. ااؼبعلومات القددية ويستبدؽب
 ، كما ىو مبُّت يف الشكل ، إلظهار قيم عّدادي وقتshow cdp interfaceاستعمل األمر 

CDP ، يستعملو الذي تغليف الحالة الواجهة، و وCDP وإرساؿ إطار االكتشاؼ. القيم و إلعبلن
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سّنة. عّدادي الوقت  CDPدخاالت وإل CDPتحديثات لتواتر الضبط تالوقت االفًتاضية لعّدادي 
ُ
اؼب

أحدث، أو إذا  اً ، على التوارل. إذا تلقى اعبهاز ربديثثانية 181وثانية  61عند تلقائيًا تلك مضبوطة 
 CDPرمي اعبهاز اإلدخاؿ ي، جيب أف انقضت فًتة االنتظار تلك

4.3 
 جَتاف شبكة اؼبوّجو

4.3.4 
 CDPعبهاز وجَتاف  CDPدخاالت إإظهار 

 كوف إطاريالعبء. ديكن أف  ربوتوكوؿ بسيط جدًا منخفضك CDPلقد مت تصميم وتطبيق 
CDP  ستعمل األمر استخرج الكثَت من اؼبعلومات اؼبفيدة عن اؼبوّجهات اجملاورة. ومع ذلك ي اً صغَت

show cdp entry {device name}  إلظهار إدخاؿCDP أف ـُببَّأ واحد. الح  
يستطيع  .B، اؼبوّجو اجملاور يف اؼبوّجواؼبوجودة  3اإلخراج من ىذا األمر يتضمن كل عناوين الطبقة 

الوحيد ( بواسطة إدخاؿ األمر Bاؼبستهَدؼ )اؼبوّجو  CDPجار للالتابعة  IPعناوين المسؤوؿ معاينة 
مع ىذه اؼبعلومات.  CDP إطاروصوؿ ّدد كمية الوقت اؼبنقضي منذ ربفًتة االنتظار . Aيف اؼبوّجو 

 .Bيتضمن األمر معلومات إصدار ـبتصرة عن اؼبوّجو 
، كما ىو مبُّت يف الشكل ، إلظهار ربديثات show cdp neighborsستعمل األمر ا

CDP األمور التاليةعرض اللكل منفذ ؿبلي، يبُّت  وعلى اؼبوّجو احمللي. الح  أن اةاؼبتلق: 
 اجملاور * ىوية اعبهاز

 قم اؼبنفذ احملليور نوع * 
 الثوايب، ة* فًتة انتظار تناقصي

 اجملاورقدرة اعبهاز رمز * 
 اجملاورة * منصة األجهزة

 اجملاوراؼبنفذ البعيد نوع ورقم * 
ستعمل ا، show cdp entryتلك اليت يبّينها األمر معلومات كوكذلك إلظهار ىذه اؼبعلومات 

 .show cdp neighbors detail االختيارياألمر 
4.3 

 جَتاف شبكة اؼبوّجو
4.3.5 

 CDP: جَتاف تمرين
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 تمرين
 Cisco)اختصار  CDPربوتوكوؿ ال. show cdpيف ىذا التمرين، ستستعمل األمر 

Discovery Protocol ، بروتوكوؿ اكتشاؼ سيسكو( يكتشف ويبُّت معلومات عن أجهزة
غل يف طبقة تؿ سيسكو فبلوؾ يشىو بروتوكو  CDP(. البّداالتسيسكو اؼبوصولة مباشرة )اؼبوّجهات و 

طبقة لل بروتوكوالت ـبتلفة ؤلجهزة اليت قد تشغّ ل. ىذا يتيح OSI( للطراز 2وصلة البيانات )الطبقة 
تلقائيًا عند بدء تشغيل نظاـ  CDPتتعلم عن بعضها البعض. يبدأ أف  IPXأو  IPػ ك  3الشبكة 

جيب أف  و،أو إصدار أحدث من 11.3اإلصدار  IOSجهاز، لكن إذا كنت تستعمل نظاـ سيسكو 
. استعماؿ األمر cdp interfaceمن واجهات اعبهاز باستعماؿ األمر واجهة كل على  سبّكنو 

show cdp interface هايستعملاليت جّمع اؼبعلومات يس CDP رساؿ إطار إلو  وعبلنإل
 show cdp neighborsو show cdp neighborsاألمرين االكتشاؼ. استعمل 

detail ظهار ربديثات إلCDP على اؼبوّجو احمللي. اةاؼبتلق 
4.4 

 اختبار التشبيك األساسي
4.4.1 

 OSIستعمل الطراز تعملية اختبار 
اؼبهم من ن أخطاء يف نظاـ العنونة. تنتج ع IPدث يف شبكات رب يتاؼبشاكل األكثر شيوعًا ال

االختبار يسَت ن. جيب أف تابعة مع مزيد من خطوات التكوياؼباختبار تكوين العنونة لديك قبل 
ر مبُّت ااؼبرجعي. كل اختب OSIالطراز إذل اليت تليها يف تسلسل من طبقة بشكل ملشبكة لاألساسي 

 . كما ىو مبُّت يف الشكل،OSIلطراز من اعمليات الشبكة يف طبقة معّينة على يف ىذا القسم يرّكز 
telnet وping وtrace وshow ip route وshow interfaces وdebug أوامر  يى

 تيح لك اختبار شبكتك.ت
4.4 

 اختبار التشبيك األساسي
4.4.2 

 اختبار طبقة التطبيقات باستعماؿ التلنت
. التلنت، بروتوكوؿ ؿبطة طرفية ومهية ىو والتصاؿ با يتعلم عن موّجو بعيد ىلطريقة أخرى لىناؾ 
. ديكنك ضبط اتصاؿ بُت باؼبضيفُتاتصاالت إجراء ، يتيح TCP/IPطقم الربوتوكوالت من جزء 

لتحقق من برامج طبقة التطبيقات بُت احملطات اؼبصدر ا. يتيح لك التلنت موصوؿ موّجو وجهاز
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اؼبوّجو ما يصل إذل طبس جلسات تلنت ديكن أف يتلقى . ةآلية اختبار متوفر أمشل  يى هوالوجهة. ىذ
 .ةواردة متزامن
األمر ج الطبقة العليا. كما ىو مبُّت يف الشكل ، يزّود برامعلى ًتكيز يف البدء الختبار باالبدأ ندعنا 
telnet  ؿ عمليات التلنت لبلتصاؿ باؼبوّجهات ااستعممن ف و اؼبسؤوللكي يتمكن ؿبطة طرفية ومهية
 TCP/IPل تشغّ اليت األخرى 
 telnetأو  connectإذل كتابة األمر ن ربتاج سيسكو، لاػباص ب TCP/IPإصدار مع 

. إلهناء جلسة وتعّلمتالذي إسم اؼبضيف  ةباكتفقط  . إذا كنت تفّضل، ديكنك إلنشاء اتصاؿ تلنت
 .logoutأو  EXEC: exitتلنت، استعمل أوامر 

 يف الشكل: ةبُّت البلئحة التالية أوامر بديلة للعمليات اؼبذكور ت
 دنفر:* بدء جلسة من 

Denver> connect paris 
Denver> paris 

Denver> 131.108.100.152 
 (:هارقم اعبلسة أو إظباكتب ستئناؼ جلسة )* ا

Denver>1 
Paris> 

 جلسة:إهناء * 
Paris> exit 

تعّلمت من قبل، برنامج التلنت يزّود ؿبطة طرفية ومهية لكي تتمكن من االتصاؿ باؼبضيفُت  ماك
ك د ما إذا كاف ديكنر لتحدّ ا. ديكنك استعماؿ التلنت لتنفيذ اختبTCP/IP وفلشغّ ي ناآلخرين الذي

ؿ التلنت بنجاح االوصوؿ إذل موّجو بعيد أـ ال. كما ىو مبُّت يف الشكل ، إذا كنت تستطيع استعم
 لبلتصاؿ الشبكي. اً أساسي اً قد نّفذت اختبار عندىا وّجو باريس، تكوف يورؾ دبموّجو وصل ل

برنامج بأف تعرؼ سوصوؿ عن بُعد إذل موّجو آخر من خبلؿ التلنت، الإذا كنت تستطيع 
TCP/IP اتصاؿ تلنت ناجح حيّدد أف برنامج الطبقة إف اؼبوّجو البعيد. بلوغ  وواحد على األقل ديكن

 بشكل صحيح. يعملخدمات الطبقات السفلى، أيضاً( و العليا )
وّجو آخر، من احملتمل أف فشل ليس دبلكن و وّجو واحد دبالتلنت كنا نستطيع االتصاؿ بواسطة إذا  
وصوؿ. ديكن أف تتواجد تلك اؼبشاكل يف الإذف يف تسمية، أو مشاكل  أوعنونة معّينة، سببو التلنت 

يف ىذا اؼبناقش ، pingذبربة  يلتلنت. اػبطوة التالية ىلموّجهك أو على اؼبوّجو الذي فشل كهدؼ 
 لطرؼ يف طبقة الشبكة. اً ختبار طرفاالالقسم. ىذا األمر يتيح لك 
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 تمرين
احملطة الطرفية البعيدة( للوصوؿ إذل اؼبوّجهات عن بُعد. التلنت )مع أداة يف ىذا التمرين، ستعمل 

التظاىر بأنك تقف أماـ موّجو آخر "بعيد" من أجل إذل  ك "احمللي"التلنت من موّجهتتصل بواسطة س
 لموّجو البعيد.التابعة لتحكم الوحدة 
4.4 

 اختبار التشبيك األساسي
4.4.3 

 pingاستعماؿ األمر باختبار طبقة الشبكة 
دعم تبروتوكوالت شبكات  عدةىناؾ ة األساسية، يالوصلة الشبكمشاكل تشخيص لك لدة كمساع
أـ ال. ُرـز الربوتوكوؿ  جيري توجيو إذا كافالصدى للتحقق فبا ستعمل بروتوكوالت تُ . صدى بروتوكوؿ

اؼبضيف. النتائج من ذلك من جواب رزمة إذل اؼبضيف الوجهة مث ينتظر رزمة  pingيرسل األمر 
على ُمهل التأخَت و اؼبضيف، -كبو-اؼبسار موثوقيةم يقيعلى تساعد تكوؿ الصدى ىذا ديكن أف بروتو 

 يعمل.أنو اؼبضيف أو الوصوؿ إذل اؼبسار، وما إذا كاف ديكن 
كل وحدات البيانات على  بنجاح أجاب  ping (172.16.1.5)األمر يف الشكل، ىدؼ 

رَسلاػب
ُ
أو أكثر نقطة واحدة ).(  يتدى ناجح. إذا تلقكل ص ّدد عبلمات التعّجب )((رب. ةمس اؼب

صدى لكي يأيت الربنامج يف موّجهك يكوف قد انقضى الوقت الذي ينتظره بداًل من عبلمات التعّجب، 
مشاكل لتشخيص  ping user EXEC. ديكنك استعماؿ األمر ping من ىدؼمعّينة رزمة 

 Internet Controlاختصار ) ICMPالربوتوكوؿ  pingة األساسية. يستعمل يالوصلة الشبك
Message Protocol ،.)بروتوكوؿ رسالة ربكم االنًتنت 

 تمرين
 Internet Control Messageاختصار ) ICMPربوتوكوؿ الستستعمل  ،يف ىذا التمرين

Protocol ، بروتوكوؿ رسالة ربكم االنًتنت(. سيعطيكICMP  مشاكل القدرة على تشخيص
إذل  ICMPسل رزمة َت س ping xxx.xxx.xxx.xxxستعماؿ الوصلة الشبكية األساسية. ا

ضيف اؼبإسم مع  pingاستعماؿ اؼبضيف. ديكنك ذلك من جواب نتظر رزمة ياؼبضيف احملدَّد مث 
 DNSيف اؼبوّجو أو ملقم  ُتلمضيفللكن جيب أف يكوف لديك جدوؿ تفتيش ساكن ما وّجو اػباص دب
 .IPعناوين إذل  اءظبلًتصبة األ
4.4 
 التشبيك األساسي اختبار
4.4.4 
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 traceاختبار طبقة الشبكة بواسطة األمر 
 traceالبيانات يف شبكتك. األمر اؼبكاف الذي تُرَسل إليو ىو األداة اؼبثالية إلجياد  traceاألمر 
على كل خطوة  traceيفحص بداًل من اختبار الوصلة طرفاً لطرؼ، أنو ، ما عدا pingؤلمر لمشابو 

 اتذ EXEC اؼبستوياتعند اؼبستخدـ أو عند مستوى فيذ ىذه العملية إما الطريق. ديكن تن
 متيازات.اال

عمرىا الرـز قيمة تتخطى إحدى اؼبوّجهات عندما اليت توّلدىا رسائل اػبطأ  traceاألمر يستغل 
الرحلة ذىاباً مدة عدة رـز ويعرض  trace(. يرسل األمر Time To Live، اختصار TTL)أو 

سبكن من موّجو يف اؼبسار َمن ىو آخر  كأنو يبلغ يى trace. فائدة األمر رزمة منها وإيابًا لكل
 . ىذا يدعى عزؿ العيب.يوإلالوصوؿ 

لندف عرب اؼبسار دير جيب أف  ،الطريق لىروما. عإذل  تعّقب اؼبسار من يورؾسنيف ىذا اؼبثاؿ، 
ثبلث قبـو )*( بداًل من إسم ى سًت ، غَت متوفر للوصوؿ إليوأحد تلك اؼبوّجهات كاف وباريس. إذا  
تركيبة اؼبفاتيح استعماؿ توقفو باػبطوة التالية إذل أف بلوغ ؿباولة  traceتابع األمر سياؼبوّجو. 

Ctrl+Shift+6. 
 سبرين

يستعمل ُرـز  traceroute. األمر tracerouteاؼبسمى  IOS يف ىذا التمرين ستستعمل أمر
ICMP  عمرىا )أو الرزمة قيمة تتخطى وّجهات عندما اؼباليت توّلدىا ورسالة اػبطأTTL اختصار ،

Time To Live.) 
4.4 

 اختبار التشبيك األساسي
4.4.5 

 show ip routeاختبار طبقة الشبكة بواسطة األمر 
نظر إذل جدوؿ لبحث. ديكنك يف الواقع ااؼبرحلة من ال هيقّدـ اؼبوّجو بعض األدوات الفّعالة يف ىذ

 حركة اؼبرور على الشبكة.يوّجو د كيف سحدّ ياؼبوّجو ل هايستعملاليت ت االذباىا -التوجيو 
د لتحدّ  show ip routeاالختبار األساسي التارل يرّكز على طبقة الشبكة أيضاً. استعمل األمر 

باريس أف جدوؿ التوجيو. التمييز يف الرسم يبُّت يف إدخاؿ للشبكة اؽبدؼ ىناؾ ما إذا كاف 
 .Enternet1 ( من خبلؿ الواجهة131.108.33.0) رومايع بلوغ تستط (131.118.16.2)

4.4 
 اختبار التشبيك األساسي

4.4.6 
 وصلة البياناتطبقة و  ةاؼباديفحص الطبقة ل show interfaces serialاستعماؿ األمر 
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 ، مادي )األجهزة( ومنطقي )الربامج(:من قسمُتالواجهة تتألف كما ىو مبُّت يف الشكل ، 
 االتصاؿ الفعلي بُت األجهزة.ربّقق جيب أف  --اؼبوصبلت والواجهات و كاألسبلؾ   --* األجهزة 
معلومات التحكم، ومعلومات اؼبستخدـ و كرسائل البقاء على قيد اغبياة،   --الرسائل  ي* الربامج ى

ُت وّجهواجهات ميتم سبريرىا بُت بيانات  يجاورة. ىذه اؼبعلومات ىتبُت األجهزة اؼبيتم سبريرىا  يتال --
 .موصولُت

 :التالية األسئلةستطرح وصلة البيانات، طبقة و  ةاؼباديالطبقة عندما زبترب 
 ىناؾ إشارة اكتشاؼ حاملة؟ىل * 
 ؟ةبُت األجهزة جيد ةاؼباديىل الوصلة * 
 رسائل البقاء على قيد اغبياة؟ل يتم تلقي * ى
 ؟ةاؼباديالوصلة رـز البيانات عرب إرساؿ ديكن ىل * 

حالة اػبط ظهور ىو  show interfaces serialإخراج األمر يف عناصر لاأحد أىم 
 لفحص معاي اغبالة.الرئيسي التلخيص سطر وبروتوكوؿ وصلة البيانات. حيّدد الشكل 

شَت إذل حالة الطبقة اؼبادية. لكن تإشارة اكتشاؼ اغباملة، و ربّفزىا يف ىذا اؼبثاؿ اػبط حالة 
 .وصلة البياناتأطر طر البقاء على قيد اغبياة، يشَت إذل أالذي زبّفزه ، اػبط بروتوكوؿ
4.4 

 اختبار التشبيك األساسي
4.4.7 
 clear countersو show interfaces األوامر
 show interfacesستعمل األمر ازّود معلومات عن الواجهة. تاؼبوّجو إحصائيات يتعّقب 

آخر مرة مت تفريغ اؼبوّجو منذ تبُّت عمل ت إلظهار اإلحصائيات كما ىو مبُّت يف الشكل. اإلحصائيا
أف التفريغ مت منذ ، كما ىو مبُّت يف اػبط اؼبميز العلوي يف الرسم. يبُّت ىذا الرسم فيهاالعّدادات 
 clearبُّت العّدادات اؼبهمة. استعمل األمر ت ىالسفلالتمييز أياـ. ؾبموعة  ةوأربعأسبوعُت 

counters  الة عن اغبأفضل فكرة تحصل على س، 1من بالبدء . 1إذل إلعادة ضبط العّدادات
 لشبكة.ل ةاغبالي

 تمرين
اؼبوّجو حيتف  . clear countersو show interfacesاألمرين يف ىذا التمرين ستستعمل 

عند واجهاتو. ىذا مهم جداً تلقاىا على و اليت أرسلها بإحصائيات مفّصلة جداً عن حركة مرور البيانات 
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عندما ُتصدر يتم عرضها  يتالعّدادات الديّهد  clear countersالشبكة. األمر يف اصطياد مشكلة 
 لشبكة.ل ةغبالة اغباليفكرة أوضح عن اتحصل على سالعّدادات سح . دبshow interfaceاألمر 

4.4 
 اختبار التشبيك األساسي

4.4.8 
 debugبواسطة فحص حركة اؼبرور بالوقت اغبقيقي 

، أو يف اؼبضيفُت اآلخرين يف واؼبشاكل، فيأثر تعّقب ؼبساعدتك على مج يتضمن اؼبوّجو أجهزة وبرا
حداث ألعرض وحدة التحكم يبدأ  debug privilegedاؼبسمى  EXECالشبكة. أمر 
األمر إخراج إلرساؿ  terminal monitorيف بارامًت األمر. استعمل األمر  ةالشبكة احملدَّد

debug  تالتلن تكلساحملطة الطرفية عبإذل. 
 اؼبوّجو. استعمل األمر ايتلقاىاليت وصلة البيانات يتم إظهار عمليات بث يف ىذا اؼبثاؿ، 

undebug all  أو(no debug all ) الغاية د حباجة إليها. و تعال إزالة العلل عندما لتعطيل ميزة
 حل اؼبشاكل. يإزالة العلل ىاغبقيقية من 

 ةيف شبكة مشغولبشكل مكّثف إزالة العلل ف. حية مع ىذه األداة يف شبكةجيدًا )مبلحظة: انتبو 
 (.الهلتشخيص مشكلة، مث عطّ  ا؛ استعملهةإزالة العلل نشطميزة ًتؾ تبشكل كبَت. ال ُيبطئ عملها س

إذل احملطة الطرفية لوحدة  debugاألمر بشكل افًتاضي، يرسل اؼبوّجو رسائل خطأ النظاـ وإخراج 
ذل مضيف يونيكس أو إذل دارئ داخلي. يعطيك األمر الرسائل إتغيَت وجهة التحكم. ديكن 

terminal monitor تغيَت وجهة تلك الرسائل إذل ؿبطة طرفية.على قدرة ال 
4.5 

 سبرين ربد  

4.5.1 
 أدوات اصطياد اؼبشاكلربدي 
 تمرين
ىي سباماً ما بأف يعرؼ سؤوؿ الشبكة ؼبتيح فهي تلشبكة. اطبيعة من اؼبفيد جداً معرفة تعرؼ،  ماك

عدد األجهزة و (، اؼبوجينطاؽ حتياجات ال)الأي مكاف ىي موجودة يف اليت ديلكها بُت يديو و اؼبعدات 
على بناًء الطبيعة تصّور كيف ستبدو يف ىذا التمرين  عليكالشبكة والتصميم اؼبادي للشبكة.  يف 

 .IOSاستعماؿ أوامر بالشبكة داخل التنّقل أثناء  هاديكنك ذبميعاليت اؼبعلومات 
 اؼبشتغلةالواجهات ما ىي ، جيب أف تكوف قادرًا على رؤية show ن خبلؿ استعماؿ األوامرم
 show cdpاستعماؿ ب) اؼبوّجواؼبوصوؿ هبا األجهزة ىي ما و (، show interfaceاستعماؿ ب)

neighbors يستطيع ( وكيف( استعماؿ باؼبستخدـ الوصوؿ إذل ىناؾshow protocols .)
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لوصوؿ إذل اؼبوّجهات ا، جيب أف تكوف قادرًا على show من األوامريت تتلقاىا البواسطة اؼبعلومات 
( traceو pingػ استعماؿ التلنت( ومن خبلؿ استعماؿ أوامر اصطياد اؼبشاكل )كباجملاورة عن بُعد )

طبيعة منطقية بناء رسم . ىدفك األخَت ىو اؼبوصولةاألجهزة ما ىي جيب أف تكوف قادرًا على رؤية 
 .مسبقاً أي رسـو بيانية الرجوع إذل من دوف أعبله كل األوامر باستخداـ  ة للشبك

 تلخيص
 :أفتعلمت يف ىذا الفصل لقد 

 وتغيَت اؼبكّونات.وصيانة تألف من مكّونات قابلة للضبط ولو صيغ لفحص ي* اؼبوّجو 
 .لفحصستعمل لتُ  show* األوامر 
 إلظهار اإلدخاالت عن اعبَتاف. CDP* تستعمل 

 نك اكتساب وصوؿ إذل اؼبوّجهات األخرى باستعماؿ التلنت.* ديك
 الطبقة.تلو * جيب أف زبترب وصلة الشبكة طبقة 

 .debugو traceو pingو telnetختبار تتضمن اال* أوامر 
 5الفصل -777

 نظرة عامة
، تعلمت اإلجراءات واألوامر الصحيحة للوصوؿ إذل موّجو، وفحص "مكّونات اؼبوّجو"يف الفصل 

يانة مكّوناتو، واختبار وصلتو الشبكية. يف ىذا الفصل، ستتعلم كيفية تشغيل موّجو ألوؿ مرة وص
باستعماؿ األوامر الصحيحة وتسلسل بدء التشغيل للقياـ بتكوين أورل ؼبوّجو. باإلضافة إذل ذلك، يشرح 

 ملف تكوين أورل. ىذا الفصل تسلسل بدء التشغيل ؼبوّجو وحوار اإلعداد الذي يستعملو اؼبوّجو إلنشاء
5.1 

 تسلسل استنهاض اؼبوّجو وصيغة اإلعداد
5.1.1 

 روتُت بدء تشغيل اؼبوّجو
يتم سبهيد اؼبوّجو بتحميل عملية االستنهاض ونظاـ التشغيل وملف تكوين. إذا كاف اؼبوّجو ال ديكنو 

، نسخة NVRAMأف جيد ملف تكوين، فسيدخل صيغة اإلعداد. خيّزف اؼبوّجو، يف الذاكرة 
 احتياطية عن التكوين اعبديد من صيغة اإلعداد.
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ىو بدء عمليات اؼبوّجو. جيب أف يسّلم اؼبوّجو  IOSلنظاـ سيسكو ىدؼ روتينات بدء التشغيل ل
أداًء موثوقًا بو يف وصلو شبكات اؼبستخدـ اليت مت ضبطو ليخدمها. لتحقيق ىذا، جيب على روتينات 

 بدء التشغيل أف:
 اشر عملو بعد فحص كل أجهزتو.* تتأكد أف اؼبوّجو يب

 الذي يستعملو اؼبوّجو لنظاـ تشغيلو. IOSنظاـ سيسكو * ذبد وربّمل 
 * ذبد وتطّبق صبل التكوين عن اؼبوّجو، دبا يف ذلك وظائف الربوتوكوؿ وعناوين الواجهة.

، اختصار POST)أو  االختبار الذايت األورلعند ضغط زر الطاقة على موّجو سيسكو، سينّفذ 
power-on self test ينّفذ اؼبوّجو اختبارات تشخيصية من الذاكرة االختبار الذايت(. خبلؿ ىذا ،

ROM  على كل وحدات األجهزة. تلك االختبارات التشخيصية تتحقق من العمل األساسي لوحدة
وّجو مع اؼب يُكملاؼبعاعبة اؼبركزية والذاكرة ومنافذ واجهة الشبكة. بعد التحقق من أف األجهزة تعمل، 

 سبهيد الربنامج.
5.1 

 تسلسل استنهاض اؼبوّجو وصيغة اإلعداد
5.1.2 

 تسلسل بدء تشغيل اؼبوّجو
 على اؼبوّجو، ذبري األحداث التالية أثناء سبهيد اؼبوّجو: االختبار الذايت األورلبعد 

عبة ، جيري على بطاقة وحدة اؼبعاROMؿبمِّل االستنهاض السائب، يف الذاكرة  -- 1* اػبطوة 
لتحميل تعليمات تسّبب بدورىا ربميل تعليمات  مضبوطة مسبقاً اؼبركزية. االستنهاض ىو عملية بسيطة 

 أخرى يف الذاكرة، أو تسّبب دخوالً إذل صيغ تكوين أخرى.
( ديكن إجياده يف أحد أماكن متعددة. اؼبكاف مدوَّف IOSنظاـ التشغيل )سيسكو  -- 2* اػبطوة 

جِّل التكوين. إذا كاف حقل االستنهاض حيّدد الذاكرة الوامضة، أو ضبل يف حقل االستنهاض يف مس
 يف ملف التكوين إذل اؼبكاف الدقيق للصورة. boot systemاألوامر الشبكة، تشَت 
يتم ربميل صورة نظاـ التشغيل. مث، عندما يتم ربميلها وتصبح عاملة، جيد نظاـ  -- 3* اػبطوة 

 امج ويسرد النتائج على احملطة الطرفية لوحدة التحكم.التشغيل مكّونات األجهزة والرب 
يتم ربميلو يف الذاكرة الرئيسية  NVRAMملف التكوين احملفوظ يف الذاكرة  -- 4* اػبطوة 

ويتم تنفيذه سطراً سطراً. أوامر التكوين تلك تشّغل عمليات التوجيو، وتزّود عناوين للواجهات، وتضبط 
 فبيزات الوسائط، اخل.

، ينّفذ نظاـ التشغيل NVRAMإذا دل يكن ىناؾ ملف تكوين صاحل يف الذاكرة  -- 5ة * اػبطو 
 يسمى حوار تكوين النظاـ، كما يسمى حوار اإلعداد. قائم على أسئلةروتُت تكوين أورل 



 mushtaq_talib58@yahoo.comخبير برامجيات و نظم أمن المعلوماتكتيب سيسكو أعداد المبرمج: مشتاق طالب رشيد/

 

48 
 

ىدؼ اإلعداد ليس اعتباه كصيغة إلدخاؿ ميزات الربوتوكوؿ اؼبعّقدة يف اؼبوّجو. جيب أف تستعمل 
تكوين أد ى، مث استعماؿ ـبتلف أوامر صيغ التكوين، بداًل من اإلعداد، ؼبعظم مهاـ  اإلعداد إلحضار
 تكوين اؼبوّجو.

5.1 
 تسلسل استنهاض اؼبوّجو وصيغة اإلعداد

5.1.3 
 األوامر اؼبتعلقة ببدء تشغيل اؼبّوجو

 show running-configو show startup-config --األمراف العلوياف يف الشكل 
حيذؼ ملف  erase startup-configاألمر لفات التكوين االحتياطية والنشطة. يعرضاف م --

)إعادة االستنهاض( يعيد ربميل  reload. األمر NVRAMالتكوين االحتياطي يف الذاكرة 
، ُيستعمل لدخوؿ صيغة setupاؼبوّجو، فبا جيعلو دير عرب عملية بدء التشغيل بأكملها. األمر األخَت، 

 .ذي االمتيازات EXECمطالبة سطر اإلعداد من 
، اؼبستعملة مع write eraseو write termو show config* مبلحظة: األوامر 

وما قبلو، مت استبداؽبا بأوامر جديدة. ال تزاؿ األوامر القددية تقـو  11.3اإلصدار  IOSسيسكو 
وامر يف إصدار بعملها العادي يف اإلصدار اغبارل، لكنها دل تعد موثّقة. سيتوقف دعم تلك األ

 مستقبلي.
5.2 

 حوار تكوين النظاـ
5.2.1 
 setupاألمر استعماؿ 

أحد الروتينات للتكوين األورل ىو صيغة اإلعداد. كما تعّلمت من قبل يف ىذا الدرس، اؽبدؼ 
الرئيسي لصيغة اإلعداد ىة إحضار، بسرعة، تكوين أد ى ألي موّجو ال ديكنو أف جيد تكوينو من مصدر 

 ما آخر.
، تظهر األجوبة االفًتاضية يف setupؤلمر لعديد من أسطر اؼبطالبة يف حوار تكوين النظاـ التابع لل

 الستعماؿ تلك االفًتاضيات. إذا كاف قد مت Returnاؼبفتاح أقواس مربّعة ] [ بعد السؤاؿ. اضغط 
ها حالياً. إذا كنت ضبط تكوين النظاـ سابقاً فإف االفًتاضيات اليت ستظهر ستكوف القيم اؼبضبوط تكوين

 تضبط تكوين النظاـ للمرة األوذل، سيتم تزويد افًتاضيات 
َ
. إذا دل تكن ىناؾ افًتاضيات من صنعاؼب

 
َ
. خبلؿ عملية [?]، كما ىو اغباؿ مع كلمات اؼبرور، ال يظهر شيء بعد عبلمة االستفهاـ صنعاؼب
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ن جديد. حاؼبا ينتهي اإلعداد، يف أي وقت إلهناء العملية والبدء م Ctrl+Cاإلعداد، ديكنك ضغط 
 .إدارياً سيتم إيقاؼ تشغيل كل الواجهات 

عندما تُنهي عملية التكوين يف صيغة اإلعداد، ستعرض الشاشة التكوين الذي أنشأتو للتو. بعدىا 
، سيتم تنفيذ وحف  التكوين يف yesسُتسأؿ إف كنت تريد استعماؿ ىذا التكوين أـ ال. إذا كتبت 

 ، لن يتم حف  التكوين وستبدأ العملية مرة أخرى.noوإذا أجبت  .NVRAMالذاكرة 
 ، اضغط مفتاح اؼبسافة للمتابعة.--More--إذا ظهر النص 

5.2 
 حوار تكوين النظاـ

5.2.2 
 إعداد البارامًتات العمومية

بعد معاينة تلخيص الواجهة اغبارل، ستظهر مطالبة على شاشتك، تشَت إذل أنو عليك كتابة 
 . تلك البارامًتات ىي قيم التكوين اليت تنتقيها.وّجهكات العمومية ؼبالبارامًت 

ستظهر مطالبة على شاشتك، كما ىو مبُّت يف الشكل. إهنا ربّدد أنو عليك كتابة البارامًتات 
 . تلك البارامًتات ىي قيم التكوين اليت قررهتا.وّجهكالعمومية اليت تضبطها ؼب

ضبط إسم مضيف اؼبوّجو. إسم اؼبضيف ىذا سيكوف جزءًا من  البارامًت العمومي األوؿ يتيح لك
لكل صيغ التكوين. يف التكوين األورل، سيتم عرض إسم اؼبوّجو االفًتاضي  IOSمطالبات سيسكو 
 .[Router]بُت أقواس مربّعة كػ 

على استعمل البارامًتات العمومية التالية اؼببّينة يف الرسم لضبط ـبتلف كلمات اؼبرور اؼبستعملة 
اؼبوّجو. جيب أف تكتب كلمة مرور سبكُت. عندما تكتب سلسلة أحرؼ كلمة اؼبرور عند سطر اؼبطالبة 

Enter enable secret تقـو عملية تشفَت سيسكو دبعاعبة األحرؼ. ىذا حيّسن أماف كلمة ،
كسلسلة اؼبرور. كلما قاـ أي شخص بسرد ؿبتويات ملف تكوين اؼبوّجو، تظهر كلمة مرور التمكُت ىذه  

 أحرؼ ال معٌت ؽبا.
اإلعداد ينصح، ولكن ال يتطلب، أف تكوف "كلمة مرور التمكُت" ـبتلفة عن "كلمة التمكُت 
السرية". "كلمة التمكُت السرية" ىي كلمة ترميز سرية أحادية االذباه يتم استعماؽبا بداًل من "كلمة 

ُت" عندما ال تكوف ىناؾ "كلمة سبكُت مرور التمكُت" عندما تتواجد. يتم استعماؿ "كلمة مرور التمك
. كل كلمات اؼبرور حساسة IOSسرية". يتم استعماؽبا أيضًا عند استعماؿ إصدارات قددية للربنامج 

 غبالة األحرؼ وديكن أف تكوف أجبدية رقمية.
عندما ُتطلب منك البارامًتات لكل واجهة مثّبتة، كما ىو مبُّت يف الشكل ،  استعمل قيم التكوين 

على سطر مطالبة، قد تظهر أسئلة إضافية ؽبا  yes. كلما أجبت وّجهكليت اليت كنت قد انتقيتها ؼبا
 عبلقة بالربوتوكوؿ.
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5.2 
 حوار تكوين النظاـ

5.2.3 
 إعداد بارامًتات الواجهة

عندما ُتطلب منك البارامًتات لكل واجهة مثّبتة، كما ىو مبُّت يف الشكل، ربتاج إذل استعماؿ قيم 
 لكتابة بارامًتات الواجهة عند أسطر اؼبطالبة. واجهتكين اليت كنت قد حّددهتا لالتكو 

ىو أداة )برنامج(  setupلدخوؿ صيغة اإلعداد.  setup، ستستعمل األمر التمرينيف ىذا 
ديكن أف يساعد يف ضبط بعض بارامًتات تكوين اؼبوّجو األساسية. إف الغاية من  IOSلسيسكو 
setup   كصيغة لكتابة ميزات الربوتوكوؿ اؼبعّقدة يف اؼبوّجو. بل ىدفو ىو إحضار تكوين ليست اعتباره

 أد ى ألي موّجو ال ديكنو أف جيد تكوينو من مصدر آخر.
5.2 

 حوار تكوين النظاـ
5.2.4 

 إعداد مراجعة النص الربؾبي واستعمالو
التكاوين اليت  setup األمرعندما تُنهي عملية تكوين كل الواجهات اؼبثّبتة يف موّجهك، سيعرض 

كنت قد أنشأهتا. بعدىا ستسألك عملية اإلعداد إف كنت تريد استعماؿ ىذا التكوين أـ ال. إذا أجبت 
yes سيتم تنفيذ وحف  التكوين يف الذاكرة ،NVRAM وإذا أجبت .no ،لن يتم حف  التكوين ،

؛ جيب أف ذبيب إما نعم أو ال. وستبدأ العملية مرة أخرى. ال يوجد جواب افًتاضي لسطر اؼبطالبة ىذا
بعد أف تكوف قد أجبت بنعم على السؤاؿ األخَت، سيصبح نظامك جاىزًا لبلستعماؿ. إذا كنت تريد 

 تعديل التكوين الذي أنشأتو للتو، جيب أف تقـو بالتكوين يدوياً.
. setup يبلغك النص الربؾبي باستعماؿ صيغة التكوين لتغيَت أي أوامر بعد أف تكوف قد استعملت

، لكن setup؛ ديكنك تنشيط اؼبيزات بواسطة قابل لئلضافة setupملف النص الربؾبي الذي يوّلده 
ال يدعم العديد من ميزات اؼبوّجو اؼبتقدمة، أو اؼبيزات اليت تتطلب  setupال ديكنك تعطيلها. أيضاً، 

 تكويناً أكثر تعقيداً.
5.3 

 سبرين ربد  
5.3.1 

 تمرين إعداد الموّجه
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ما تشّغل اؼبوّجو أواًل ويتم ربميل نظاـ التشغيل، عليك اؼبرور يف عملية اإلعداد األورل. يف ىذا عند
 IPالسيناريو، تلقيت للتو شحنة موّجهات جديدة وربتاج إذل إعداد تكوين أساسي. لقد تلقيت عنواف 

 5باستعماؿ  فرعياً  Bعنوانك ذي الفئة تقسيم ، وستحتاج إذل 156.1.1.1ىو  Bلشبكة من الفئة 
موّجهات اؼببُّت أعبله لتحديد ما ىي  5بتات لشبكاتك الفرعية. استعمل الرسم البياي القياسي ذي الػ

اليت ستحتاج إذل تعريفها. ؽبذا  8اليت ستستعملها للشبكات الػ IPأرقاـ الشبكات الفرعية والعناوين 
اؼبوّجو الذي تستعملو مع منفذ وحدة ، قم بإعداد كل اؼبوّجهات اػبمسة. تأكد من ضبط تكوين التمرين
 التحكم.

 تلخيص
 * يتم سبهيد اؼبوّجو بتحميل استنهاض ونظاـ التشغيل وملف تكوين.

 * إذا كاف اؼبوّجو ال يستطيع أف جيد ملف تكوين، فسيدخل يف صيغة اإلعداد.
 .NVRAM* خيّزف اؼبوّجو نسخة احتياطية عن التكوين اعبديد من صيغة اإلعداد يف الذاكرة 

 6الفصل -777
 نظرة عامة

يف الفصل "بدء تشغيل اؼبوّجو وإعداده"، تعلمت كيفية تشغيل موّجو ألوؿ مرة باستعماؿ األوامر 
استعماؿ صيغ كيفية تكوين أورل ؼبوّجو. ستتعلم يف ىذا الفصل  بوتسلسل بدء التشغيل الصحيحة للقياـ 

لربنامج سيسكو لالسابقة و  ةدارات اغبالياإلصباؼبوّجو وطرؽ التكوين لتحديث ملف تكوين موّجو 
IOS. 
6.1 

 ملفات تكوين اؼبوّجو
6.1.1 

 ملف تكوين اؼبوّجو اؼبعلومات
أو أيت من وحدة التحكم ت ديكن أف يتلعمل مع ملفات التكوين الايف ىذا القسم، ستتعلم كيفية 

التكوين عندما  . يستعمل اؼبوّجو اؼبعلومات التالية من ملفTFTPأو اؼبلقم  NVRAMالذاكرة 
 يتم تشغيلو:

 IOSإصدار نظاـ سيسكو  *
 * ىوية اؼبوّجو

 * أماكن ملفات االستنهاض
 * معلومات الربوتوكوؿ
 * تكاوين الواجهة
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يتم حيتوي ملف التكوين على أوامر لتخصيص عمل اؼبوّجو. يستعمل اؼبوّجو ىذه اؼبعلومات عندما 
 رشدؾ إعداد حوار تكوين النظاـ يف عملية إنشاء واحد.ىناؾ ملف تكوين متوفر، يدل يكن . إذا تشغيلو
6.1 

 ملفات تكوين اؼبوّجو
6.1.2 

 x.11اإلصدار العمل مع ملفات تكوين 
 EXEC configure. ديكنك استعماؿ األمر وسائلمعلومات تكوين اؼبوّجو بعدة ديكن توليد 

ؿبطة طرفية من اتصاؿ مودمي، أو أو من (، ة)بعيد ةؿبطة طرفية ومهيمن تكوين الذو االمتيازات لضبط 
لى تكوين موجود يف أي وقت. ديكنك أيضًا استعماؿ إجراء تغيَتات علوحدة ربكم. ىذا يتيح لك 

لشبكة، الذي يتيح  TFTPذو االمتيازات لتحميل تكوين من ملقم  EXEC configureاألمر 
 الية بعض أوامر التكوين بإجياز:البلئحة التتشرح ن معلومات التكوين يف موقع مركزي. يز زبو صيانة لك 
 *configure termial --  تكوين يدوياً من احملطة الطرفية لوحدة التحكماليضبط 
 *configure memory --  الذاكرة حيّمل معلومات التكوين منNVRAM 
 *copy tftp running-config --  حيّمل معلومات التكوين من ملقم شبكةTFTP 

 RAMإذل الذاكرة 
 *show running-config --  الذاكرة يعرض التكوين اغبارل يفRAM 
 *copy running-config startup-config --  خيّزف التكوين اغبارل منRAM 
 NVRAMإذل 

 *copy running-config tftp --  خيّزف التكوين اغبارل منRAM  ملقم شبكة يف
TFTP 
 *show startup-config -- ،ىو ؿبتويات و  يعرض التكوين احملفوظNVRAM 
 *erase startup-config --  ديحو ؿبتوياتNVRAM 

 سبرين
لتقاط ، الHyperTerminalويندوز، ليف ىذا التمرين ستستعمل برنامج مضاىاة احملطة الطرفية 

 وإيداع تكوين موّجو كملف نصي آسكي.
6.1 

 ملفات تكوين اؼبوّجو
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6.1.3 
 11.1اإلصدار العمل مع ملفات التكوين ما قبل 

لقد مت . ما قبلوو  11.3اإلصدار ، IOSنظاـ سيسكو مع ستعمل تُ يف الشكل  ةاألوامر اؼببّين
العادية يف اإلصدار  اتنفيذ وظائفهتستمر ب ااستبداؽبمت  يتأوامر جديدة. األوامر القددية الب ااستبداؽب

 دعم تلك األوامر يف إصدار مستقبلي.سيتوقف . ةموثّقدل تعد  هااغبارل، لكن
6.1 

 ملفات تكوين اؼبوّجو
6.1.4 

 copy tftp running-configو copy running-config tftp استعماؿ األوامر
-copy runningستعمل األمر ا. TFTPالتكوين يف ملقم عن ديكنك زبزين نسخة حالية 

config tftp الذاكرة ، كما ىو مبُّت يف الشكل ، لتخزين التكوين اغبارل يفRAM يف ملقم ،
 اؼبهاـ التالية:أكمل . لتحقيق ذلك، TFTPكة شب

 copy running-config tftpاكتب األمر  -- 1* اػبطوة 
 لتخزين ملف التكوين. وللمضيف الذي تريد استعمال IPعنواف الاكتب  -- 2* اػبطوة 
 لف التكوين.ؼب وتريد تعيينالذي اكتب اإلسم  -- 3* اػبطوة 
 .مرة كل yesابة د خياراتك باإلجكّ أ -- 4* اػبطوة 

ديكنك ضبط تكوين اؼبوّجو بتحميل ملف التكوين اؼبخزَّف يف أحد ملقمات شبكتك. لتحقيق ذلك، 
 أكمل اؼبهاـ التالية:

، كما ىو مبُّت copy tftp running-configصيغة التكوين بكتابة األمر ادخل إذل . 1
 يف الشكل.

و شبكة. حيتوي ملف تكوين الشبكة على سطر مطالبة النظاـ، انتق ملف تكوين مضيف أعند . 2
نطبق على كل اؼبوّجهات وملقمات احملطات الطرفية على الشبكة. حيتوي ملف تكوين اؼبضيف تأوامر 

االختياري  IPعنواف السطر مطالبة النظاـ، اكتب عند . بشكل ؿبّددنطبق على موّجو واحد تعلى أوامر 
اؼبلقم من . يف ىذا اؼبثاؿ، اؼبوّجو مضبوط تكوينو منو ستخرج ملف التكوينتللمضيف البعيد الذي 

TFTP عنواف عند الIP 131.108.2.155. 
سطر مطالبة النظاـ، اكتب إسم ملف التكوين أو اقبل اإلسم االفًتاضي. اصطبلح إسم عند  .3

ؼبلف اؼبضيف  hostname-configاؼبلف مرتكز على يونيكس. إسم اؼبلف االفًتاضي ىو 
عند شبانية  ةؼبلف تكوين الشبكة. يف بيئة دوس، أظباء ملفات اؼبلقم ؿبدود network-configو

إسم ملف التكوين وعنواف ربقق من (. router.cfgحرؼ )مثبًل، ة أثبلثمن ملحق زائد أحرؼ 
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فوراً. ىذا  tokyoإذل اؼبوّجو يتغَّت سطر مطالبة النظاـ. الح  يف الشكل أف  مهايزّوداللذين اؼبلقم 
 اؼبلف اعبديد.يتم ربميل صل حاؼبا ربتكوين الادة دليل أف إع
 تمرين

 Trivial File Transferاختصار ) TFTPملقم ستعمل نس، يف ىذا التمرين
Protocol ، ملف تكوين اؼبوّجو.عن بروتوكوؿ إرساؿ اؼبلفات العادي( غبف  نسخة 

6.1 
 ملفات تكوين اؼبوّجو

6.1.5 
 x.11اإلصدار مع  NVRAMشرح استعماؿ 

 : )راجع الشكل(NVRAMالذاكرة ؿبتويات التالية تدير وامر األ
 *configure memory --  حيّمل معلومات التكوين منNVRAM. 
 *erase startup-config --  ديحو ؿبتوياتNVRAM. 
 *copy running-config startup-config --  الذاكرة خيّزف التكوين اغبارل من

RAM (العامل التكوين ) كرة إذل الذاNVRAM (التكوين تكوين بدء التشغيل أو ك.)االحتياطي 
 *show startup-config --  ،ىو ؿبتويات و يعرض التكوين احملفوظNVRAM. 

6.1 
 ملفات تكوين اؼبوّجو

6.1.6 
 11.1اإلصدار ما قبل  IOSمع الربنامج  NVRAMاستعماؿ 

. لقد مت ما قبلوو  11.3 داراإلص، IOSنظاـ سيسكو مع  ةيف الشكل مستعمل ةاألوامر اؼببّين
العادية يف اإلصدار وظائفها ذ تنفّ ال تزاؿ أوامر جديدة. األوامر اليت مت استبداؽبا باستبداؿ تلك األوامر 

 اغبارل، لكنها دل تعد موثّقة. سيتوقف دعم تلك األوامر يف إصدار مستقبلي.
6.2 

 صيغ تكوين اؼبوّجو
6.2.1 

 استعماؿ صيغ تكوين اؼبوّجو
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العمليات اؼبوازية ؽبا. جيب أف تسّجل الدخوؿ إذل تنّفذ و  هاتكتباليت فّسر األوامر ت EXECة الصيغ
يف صيغة  ةاؼبتوفر  EXECأوامر . EXECصيغتاف . ىناؾ EXECديكنك كتابة أمر أف اؼبوّجو قبل 
ت يف الصيغة ذات االمتيازات. من الصيغة ذا ةاؼبتوفر  EXECأوامر من ؾبموعة فرعية  ياؼبستخدـ ى

 :ىنا االمتيازات، ديكنك أيضاً الوصوؿ إذل صيغة التكوين العمومي وصيغ تكوين معّينة، بعضها مذكور
 * الواجهة

 * الواجهة الفرعية
 * اؼبتحكم

 * الئحة التطابق
 * فئة التطابق

 * اػبط
 * اؼبوّجو
 IPX * اؼبوّجو

 * خريطة التوجيو
لك يف هناية اؼبطاؼ تسجيل اػبروج. تيحًا م، اً واحد اؼبوّجو مستوىً سيًتاجع ، exitإذا كتبت 

صيغة التكوين العمومي. ضغط إذل عيدؾ تصيغ التكوين اؼبعّينة س ىحدإمن  exitبشكل عاـ، كتابة 
Ctrl+Z  الصيغة إذل صيغة التكوين كلياً ويعيد اؼبوّجو جيعلك تغادرEXEC .ذات االمتيازات 

 تمرين
 غَّت اؼبوّجوتأوامر من سطر واحد تكتب لموّجو و لومي تكوين العمالستستعمل يف ىذا التمرين صيغة 

 .بأكملو
6.2 

 صيغ تكوين اؼبوّجو
6.2.2 

 صيغ التكوين العمومي
ذو  EXECستعمل أمر اؤثر على النظاـ بأكملو. ت يتطبق على اؼبيزات التنأوامر التكوين العمومي 

تكتب ىذا األمر، يطلب صيغة التكوين العمومي. عندما دخوؿ ل configureاالمتيازات اؼبسمى 
 مصدر أوامر التكوين.ربديد  EXECمنك 

ليكوف أو ملف ـبزَّف يف ملقم شبكة  NVRAMأو الذاكرة ديكنك عندىا ربديد ؿبطة طرفية 
يبدأ طريقة  Returnاألوامر من وحدة ربكم ؿبطة طرفية. ضغط اؼبفتاح  ةبااؼبصدر. االفًتاضي ىو كت

 .ىذه التكوين
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 بدأ مع أوامر التكوين العمومي:ت ةتوجيو أو واجهة معّينفة وظياألوامر لتمكُت 
مر واأواًل نوع أاكتب  ،(config-routerسطر اؼبطالبة  هّددحي* لضبط تكوين بروتوكوؿ توجيو )

 بروتوكوؿ موّجو عمومي.
 ةالواجهة العمومينوع أواًل اكتب  ،(config-ifسطر اؼبطالبة  ىاّددحي* لضبط تكوين واجهة )

 .exitبواسطة األمر قم باإلهناء الصيغ، ىذه رقم. بعد كتابة أوامر يف إحدى أمر الو 
6.2 

 صيغ تكوين اؼبوّجو
6.2.3 

 ضبط تكوين بروتوكوالت التوجيو
 Routerصيغة تكوين اؼبوّجو يظهر سطر مطالبة أمر عمومي، واسطة بروتوكوؿ توجيو بسبكُت بعد 

(config-router)#   .لسرد األوامر الفرعية  (?)ب عبلمة استفهاـ كتا كما ىو مبُّت يف الشكل
 تكوين بروتوكوؿ التوجيو.ل

6.2 
 صيغ تكوين اؼبوّجو

6.2.4 
 أوامر تكوين الواجهة

يتم سبكينها على عدة ميزات ىناؾ إدارياً، التعطيل تلقائياً يف صيغة موجودة ألف كل واجهات اؼبوّجو 
واحد توكن رينغ أو أو إيثرنت منفذ عمل  عّدؿت. أوامر تكوين الواجهة دبفردىا أساس كل واجهة

عّرؼ نوع يتبع دائماً أمر واجهة ألف أمر الواجهة تلواجهة لتسلسلي. باإلضافة إذل ذلك، األوامر الفرعية 
 الواجهة.
6.2 

 صيغ تكوين اؼبوّجو
6.2.5 

 ةضبط تكوين واجهة معّين
اجهة. ؾبموعة األوامر األوذل مقًتنة لو لن كيفية إكماؿ اؼبهاـ الشائعة عأمثلة  ييبُّت الشكل أوامر ى

وىي اعبهة زّود إشارة توقيت، تجهة واحدة أف على بالواجهات. يف االرتباطات التسلسلية، جيب 
DCEي؛ اعبهة األخرى ى DTEأجهزة ي. بشكل افًتاضي، موّجهات سيسكو ى DTE لكن ،
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لتزويد توقيت، جيب أف يف بعض اغباالت. إذا كنت تستعمل واجهة  DCE كأجهزة  اديكن استعماؽب
االفًتاضي  اؼبوجينطاؽ اليتخطى  bandwidth. األمر clockrate ربّدد سرعة بواسطة األمر

 .IGRPػويستعملو بعض بروتوكوالت التوجيو ك show interfacesاؼبعروض يف األمر 
، ىناؾ 4111 . على سيسكو4111 موّجهات سيسكوبسلسلة ؾبموعة األوامر الثانية مقًتنة 

 Attachment)اختصار  AUIوصلة  - لواجهات اإليثرنتاعبهة اػبارجية للعلبة على تُت وصل
Unit Interface ، 10وصلة واجهة وحدة اإلرفاؽ( وBASE-Tيى ة. االفًتاضي AUI لذا ،

 .الوصلة األخرىإذا كنت تريد استعماؿ  media-type 10BASE-Tجيب أف ربّدد 
 تمرين

وقناع الشبكة الفرعية  IPكوين واجهة اؼبوّجو لضبط تكوين عنواف ستستعمل يف ىذا التمرين صيغة ت
 لكل واجهة موّجو.

6.3 
 طرؽ التكوين

6.3.1 
 x.11يف اإلصدار تكوين الطرؽ 

 هبا: يبُّت الشكل طريقة ديكنك

 صبل التكوين* كتابة 
 * فحص التغيَتات اليت أجريتها

 ل أو إزالة صبل التكوينيعدت* إذا لـز األمر، 
 تشغيلواؼبوّجو عند  هاستعمليس NVRAMالذاكرة نسخة احتياطية يف إذل لتغيَتات * حف  ا

6.3 
 طرؽ التكوين

6.3.2 
 11.1ما قبل يف اإلصدار طرؽ التكوين 
. لقد مت ما قبلوو  11.3اإلصدار ، IOSنظاـ سيسكو يتم استعماؽبا مع يف الشكل  ةاألوامر اؼببّين

العادية يف اإلصدار وظائفها ذ تنفّ  عها ال تزاؿاستبدالمت ة اليت أوامر جديدة. األوامر القدديباستبداؽبا 
 اغبارل، لكنها دل تعد موثّقة. سيتوقف دعم تلك األوامر يف إصدار مستقبلي.

6.3 
 طرؽ التكوين
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6.3.3 
 كلمات اؼبرور  ضبططرؽ 

ى علكلمات مرور ديكن وضع  . يووصوؿ إلتقييد النظامك باستعماؿ كلمات مرور لضباية ديكنك 
 ذات االمتيازات. EXECيف الصيغة كذلك اػبطوط الفردية و 

 *line console 0 -- نشئ كلمة مرور على احملطة الطرفية لوحدة التحكمي 
 *line vty 0 4 -- جلسات التلنت الواردةعلى نشئ ضباية بكلمة مرور ي 
 *enable password --  وصوؿ إذل الصيغة اليقّيدEXEC ذات االمتيازات 
 *enable secreet password من حوار تكوين النظاـ إلعداد بارامًتات عمومية() -- 

 سيسكو لتعديل سلسلة أحرؼ كلمة اؼبرورخاصة بيستعمل عملية تشفَت 
 serviceباستعماؿ األمر أكثر فأكثر لكي ال يتم عرضها كلمات اؼبرور ضباية  ديكنك 

password-encryption طاتال ىذه . خوارزمية التشفَت( بق معيار تشفَت البياناتDES.) 
6.3 

 طرؽ التكوين
6.3.4 
 ىوية اؼبوّجوضبط 

ملفات  ةقارنمتكوين أجهزة الشبكة حيّدد تصّرؼ الشبكة. إلدارة تكاوين األجهزة، ربتاج إذل سرد و 
ذ ينفتن ملفات التكوين يف ملقمات الشبكة للوصوؿ اؼبشًتؾ، و يز وزب، اؼبشتغلة األجهزةعلى التكوين 
 لربنامج.لت تثبيت وترقية عمليا
اإلسم ىو إسم اؼبضيف و أنو تسمية موّجهك. يُعترب إسم اؼبوّجو  يىاألوذل األساسية  كمهام ىحدإ

سيكوف النظاـ ؼبوّجو اإلسم االفًتاضي فإف  اً إظبربّدد سطر مطالبة النظاـ. إذا دل الذي يعرضو 
Routerاؼبثاؿ اؼببُّت يف الشكل، إسم اؼبوّجو . ديكنك تسمية اؼبوّجو يف صيغة التكوين العمومي. يف 

 .Tokyoىو 
" -ديكنك ضبط تكوين راية "رسالة ستظهر تلك . اؼبتصلة كل احملطات الطرفيةحبيث تظهر على  اليـو

 ؤثر على كل مستخدمي اؼبوّجو )مثبًل،ترسائل للتعبَت عن  ةمفيدىي تسجيل الدخوؿ و عند الراية 
اغبصوؿ(. لضبط تكوين ىذه الرسالة، استعمل األمر  إيقاؼ تشغيل النظاـ الوشيكةعمليات 

banner motd .يف صيغة التكوين العمومي 
6.4 
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 رين تحد  اتم
6.4.1 

 تمارين التكوين
 تمرين
الشركة، ربتاج إذل ربط  هذؽبع السريع توسّ الشبكة مناطق ؿبلية. نتيجة عن وؾبموعتك مسؤولُت أنت 

أف تربط الشبكات من خبلؿ اؼبنافذ التسلسلية،  بشبكة. جيبقية الباؼبركز الرئيسي )موّجو ؾبموعتك( 
اؼبدّرس يقـو ىذا التمرين، جيب أف بدء موّجهك. قبل عن وصبلت فقط  ةفبا يعٍت أف ؾبموعتك مسؤول

تأكد أف يفقط و  أ-وتكوين بدء التشغيل للتمريناؼبشتغل حو التكوين دبرين االتميف اؼبساعد أو الشخص 
لتحقق من ارين. ستحتاج أيضًا إذل التملعداد القياسي اإلبواسطة  اتكوينهبقية اؼبوّجهات مضبوط 

حطة عملك لكي تتمكن من اختبار الوصلة بُت ؿبطات العمل اػباص دب IPالعنواف تكوين 
 واؼبوّجهات.
6.4 

 سبارين ربد  
6.4.2 
 Config Makerسيسكو 

 
 سبرين

. ConfigMakerعلى سيسكو  تصبح معتاداً أف مساعدتك على  يىذا التمرين ىالغاية من 
سهل استعماؿ يضبط تكوين  NT/95/98ويندوز لىو برنامج  ConfigMakerسيسكو 
 األجهزة األخرى.بقية موّصبلت أسبلؾ سيسكو، و و  تالابدو موّجهات 
6.4 

 سبارين ربد  
6.4.3 
 مستعرض وبك  اؼبوّجوتكوين 
 تمرين
يتصرؼ  أف لموّجو ل ip http server، يتيح األمر IOSسيسكو لنظاـ  11.1صدار اإلمع 

بروتوكوؿ إرساؿ ، HyperText Transfer Protocol)اختصار  HTTPملقم وب ك
 ؿبدود. النص التشعيب(
 تلخيص
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اؼبلقم من أو  NVRAMأو من الذاكرة أيت ملفات التكوين من وحدة التحكم تديكن أف 
TFTP:اؼبوّجو لو عدة صيغ . 

 كاملة  نسخ وإدارة ملفات تكوينستعمل لتُ  --* الصيغة ذات االمتيازات 
 غَّت اؼبوّجوتمن سطر واحد واألوامر اليت اؼبؤلفة ؤلوامر لستعمل تُ  --* صيغة التكوين العمومي 

 بأكملو
 سطر والتكاوين اؼبفّصلةاؼبتعددة األؤلوامر لستعمل تُ  --* صيغ التكوين األخرى 
 اؽبوية.لتعّرؼ على اساعد يف تراية، وأوصاؼ واجهات و يزّود اؼبوّجو إسم مضيف، 

 7الفصل -777
 نظرة عامة

استعماؿ صيغ اؼبوّجو وطرؽ التكوين لتحديث ملف كيفية "تكوين اؼبوّجو"  الفصل تعلمت يف لقد 
كيفية . ستتعلم يف ىذا الفصل  IOSلربنامج سيسكو لالسابقة و  ةاإلصدارات اغباليبتكوين اؼبوّجو 

ذ أوامر لتحميل نظاـ سيسكو ينفوتاؼبصدر،  IOS استعماؿ ؾبموعة متنوعة من خيارات نظاـ سيسكو
IOS  ،اؼبلفات االحتياطية، وترقية نظاـ سيسكو وصيانة إذل اؼبوّجوIOS باإلضافة إذل ذلك، ستتعلم .

ىذا الفصل أيضًا كيفية يشرح . الذي لديكعن وظائف مسجِّل التكوين وكيفية ربديد إصدار اؼبلف 
زّود مرونة وبدائل احتياطية. اؼبوّجهات تعدة خيارات مصدر . للربامج كمصدر  TFTPاستعماؿ ملقم 

 من: IOSستنهض نظاـ سيسكو ت
 * الذاكرة الوامضة

 TFTP* اؼبلقم 
 (بأكملو IOS)ليس نظاـ سيسكو  ROM* الذاكرة 

7.1 
 IOSأساسيات إصدارات 

7.1.1 
 IOSإجياد نظاـ سيسكو 

يف أغلب لى منصة األجهزة، لكن يعتمد ع IOSاؼبصدر االفًتاضي لبدء تشغيل نظاـ سيسكو 
لكن نظاـ . NVRAMيف الذاكرة  ةاحملفوظاستنهاض النظاـ أوامر عن اؼبوّجو األحياف يبحث 

اؼبوّجو لكي يبحث فيها يتيح لك استعماؿ عدة بدائل. ديكنك ربديد مصادر أخرى  IOSسيسكو 
 و ضروري، لتحميل الربنامج.ستعمل تسلسلو االحتياطي، كما ىياؼبوّجو أف يستطيع عن الربنامج، أو 
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 ن البدائل التالية:اإلعدادات يف مسجِّل التكوين سبكّ 
كي * ديكنك ربديد أوامر استنهاض النظاـ التابعة لصيغة التكوين العمومي لكتابة مصادر احتياطية ل

خبلؿ بدء  االستعماؽب NVRAMحف  تلك اعبمل يف الذاكرة اتسلسل. بشكل ماؼبوّجو يستعملها 
. عندىا، copy running-config startup-configل التارل بواسطة األمر التشغي

 .وتشغيلإعادة تسلسل، عند بشكل مسيستعمل اؼبوّجو تلك األوامر مثلما تدعو اغباجة، 
ديلك ، اؽبااؼبوّجو استعميستطيع فتقر ألوامر استنهاض نظاـ ت NVRAMالذاكرة كانت * إذا  

يف الذاكرة اؼبوجود االفًتاضي  IOSؿ نظاـ سيسكو ااستعم وديكن. خاصة بو النظاـ بدائل احتياطية
 الوامضة.
تارل. يستعمل اؼبوّجو ال TFTPو اوؿ بديلحياؼبوّجو أف يستطيع ، ةالذاكرة الوامضة فارغكانت * إذا  

 يف ملقم شبكة. ةصورة نظاـ افًتاضية ـبزَّنيستنهض منو قيمة مسجِّل التكوين لتشكيل إسم ملف 
7.1 
 IOSت إصدارات أساسيا
7.1.2 

 قيم مسجِّل التكوين
حقل االستنهاض يف قيمة اؼبوّجو عن معلومات استنهاض النظاـ يعتمد على بو الًتتيب الذي يبحث 

مسجِّل التكوين بواسطة أمر صيغة التكوين العمومي يف  ةاالفًتاضيالقيمة مسجِّل التكوين. ديكنك تغيَت 
config-registerعشري كوسيطة ؽبذا األمر.سدس  اً . استعمل رقم 

يف الذاكرة اؼبوجود اؼبوّجو ملف بدء التشغيل حبيث يفحص يف ىذا اؼبثاؿ، مسجِّل التكوين مضبوط 
NVRAM  بت يف  16حجمو خيارات استنهاض النظاـ. مسجِّل التكوين ىو مسجِّل حبثًا عن

حقل تشّكل ( 1و 1و 2و 3مسجِّل التكوين )البتات الدنيا يف  4الػالبتات . NVRAMالذاكرة 
 االستنهاض.

حيتوي ، األصلية )يف البدء اعند قيمه ةلتغيَت حقل االستنهاض وترؾ كل البتات األخرى مضبوط
 :التالية (، اتبع اإلرشادات0x010xمسجِّل التكوين على 

ىي ) ROMشاشة الذاكرة لدخوؿ إذا كنت حباجة  0x100عند * اضبط قيمة مسجِّل التكوين 
 ، استنهض نظاـ التشغيل يدوياً باستعماؿ األمرROMؿ بيئة مربمج(. من شاشة الذاكرة يف اؼبقاـ األو 

b  شاشة الذاكرة عند سطر مطالبةROM  0-0عند )ىذه القيمة تضبط بتات حقل االستنهاض-
0-0.) 

ستنهض تلقائيًا من الذاكرة حبيث يلضبط تكوين النظاـ  0x101عند  * اضبط مسجِّل التكوين
ROM (.1-0-0-0عند يمة تضبط بتات حقل االستنهاض )ىذه الق 
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حبيث لضبط تكوين النظاـ  0x10Fإذل  0x102أي قيمة من عند  * اضبط مسجِّل التكوين
االفًتاضي )تلك اػبيار . ىذا ىو NVRAMيف الذاكرة اؼبوجودة ستعمل أوامر استنهاض النظاـ ي

 .(1-1-1-1حىت  0-1-0-0عند ضبط بتات حقل االستنهاض تالقيم 
، استعمل األمر config-register حقل االستنهاض، وللتحقق من األمرقيمة لفحص 

show version. 
7.1 

 IOSأساسيات إصدارات 
7.1.3 
 show versionاألمر 
حاليًا على اؼبشتغل  IOSيعرض معلومات عن إصدار نظاـ سيسكو  show versionاألمر 
السطر الثاي يف على  ةوقيمة حقل االستنهاض )اؼببّينتضمن مسجِّل التكوين تلك اؼبعلومات تاؼبوّجو. 

 ىذا اؼبثاؿ على الصفحة التالية(.
بُّت تاإلخراج الثاي. يف سطر  ةفبيز التوضيحية واؼبعلومات  IOSيف اؼبثاؿ، إصدار نظاـ سيسكو 

 . السطر11.2عن اإلصدار  اً اختباري اً الشاشة إصدار صورة 
System image file is "c4500-f-mz", booted via tftp from 

171.69.1.129 
 يبُّت إسم صورة النظاـ.

الحقًا يف ىذا  11.2اإلصدار  IOSنظاـ سيسكو يف ستتعلم عن اصطبلحات تسمية الصور 
 ؼبنصة سيسكو يإسم اؼبلف الذي حيّدد أف ىذه الصورة ىيف الدرس. يف الوقت اغباضر، الح  اعبزء 

4511. 
 يتمعلومات عن نوع اؼبنصة ال show version، يعرض األمر اإلخراجأثناء متابعتو إظهار 

 config-registerحالياً. النص اؼبميز يزّود نتائج األمر  IOSإصدار نظاـ سيسكو يشتغل عليها 
0x10f.اؼبستعمل لكتابة قيم مسجِّل التكوين ، 

-show runningاألمر مسجِّل تكوين يف إخراج  ةن أي قيمع مبلحظة: لن ترى دليبلً 
config  يف إخراج األمر أوshow startup-config. 
 تمرين

كما حاليًا على اؼبوّجو.  اؼبشتغل  IOSإصدار الربنامج  نستجّمع يف ىذا التمرين معلومات ع
 .ومنلكي يستنهض حالياً عنده اؼبوّجو ًتى ما ىو اؼبكاف الذي مت ضبط فحص قيم مسجِّل التكوين لست
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7.2 
 نامجخيارات االستنهاض يف الرب 

7.2.1 
 أوامر استنهاض النظاـ

بُّت األمثلة التالية كيف ديكنك كتابة عدة أوامر استنهاض نظاـ لتحديد التسلسل االحتياطي ت
أنو سيتم ربميل ّدد رببُّت إدخاالت استنهاض نظاـ ت ةثبلثال. األمثلة IOSالستنهاض نظاـ سيسكو 
ًً من الذاكرة ، مث أوالً  من الذاكرة الوامضة IOSصورة نظاـ سيسكو  من ملقم شبكة، وأخَتًا

ROM: 
-ةئيالذاكرة القرا) EEPROMالذاكرة لنظاـ من لديكنك ربميل صورة  --* الذاكرة الوامضة 
عرضة  تيف الذاكرة الوامضة ليس ةأف اؼبعلومات اؼبخزَّن ياغبسنة ى (.لربؾبة كهربائياً وافقط القابلة للمحو 

 .TFTPعند ربميل صور النظاـ من اؼبلقمات  دثرب ديكن أف يتفشل الشبكة ال خطارأل
أف تزّود نسخة احتياطية بتحديد س، ةالذاكرة الوامضة معطوبأصبحت يف حاؿ  --* ملقم الشبكة 
 .TFTPمن ملقم ربميلها صورة النظاـ جيب 
ربميل من ملقم الشبكة  فشلو  ةالذاكرة الوامضة معطوبأصبحت إذا  -- ROM* الذاكرة 

يف الربنامج. لكن صورة آخر خيار استنهاض ىو  ROMتنهاض من الذاكرة االسيصبح الصورة، 
يفتقر  IOSفرعي من نظاـ سيسكو على األرجح جزء ستكوف  ROMيف الذاكرة اؼبوجودة النظاـ 

 تثالكامل. أيضاً، إذا كنت قد حدّ  IOSنظاـ سيسكو اؼبتوفرة يف اؼبيزات والتكاوين و للربوتوكوالت 
 .IOSلربنامج سيسكو لإصدار أقدـ ذبد أف الصورة ىي قد فاؼبوّجو، ت أف اشًتيالربنامج منذ 
حيف  األوامر يف الذاكرة  copy running-config startup-configاألمر 

NVRAM .أصبلً يف كتابتها ترتيب  حسب نّفذ اؼبوّجو أوامر استنهاض النظاـ مثلما تدعو اغباجة يس
 صيغة التكوين.

7.2 
 ربنامجخيارات االستنهاض يف ال

7.2.2 
 TFTPالستعماؿ االستعداد 

توي على عدة موّجهات. تلك اؼبوّجهات اؼبوزَّعة ربو مساحات كبَتة تد شبكات اإلنتاج على سب ،عادة
يسمح إيداع وربميل س TFTPملقم إف تاج إذل مصدر أو مكاف احتياطي لصور الربنامج. ربجغرافيًا 

 اً كوف نظاميآخر، أو ديكن أف  اً موّجه TFTPلقم كوف ميوين عرب الشبكة. ديكن أف االصور والتك
 TFTPكوف مضيف يديكن أف و ل يونيكس. شغّ تىو ؿبطة عمل  TFTP. يف الشكل، ملقم اً مضيف

. TCP/IPوقادراً على تلقي ملفات من شبكة ومشتغبًل فيو ؿبمَّل  TFTP الربنامجيكوف أي نظاـ 
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 اؼبوّجو. لكن قبل أف تفعل ىذا، جيب أف والذاكرة الوامضة يف TFTPبرامج بُت مضيف وؼ تنسخ س
 تحّضر بفحص الشروط التمهيدية التالية:ت

األمر . TCP/IPعرب شبكة  TFTPديكنك الوصوؿ إذل ملقم  وأنربقق من * من اؼبوّجو، 
ping  ىذا. التحقق منساعدؾ على ت ديكن أف يتالطرؽ الإحدى ىو 

يتضمن . ربقق من أف اؼبوّجو هاكتابة فيالالوامضة و  ديكنك رؤية الذاكرة وأنربقق من * على اؼبوّجو، 
 .IOSصورة نظاـ سيسكو تتّسع فيها كافية يف الذاكرة الوامضة لمساحة  

أو  IOSتعرؼ ملف صورة نظاـ سيسكو  كمن أنربقق يونيكس،  TFTP* على ملقم 
 يداع، ربتاج إذل ربديد مسار أو إسم ملف.واإلعمليات التحميل ل. تومساح

فشل قد ياؼبلف، تسّرعت يف نسخ . إذا للملفناجح نسخ ضماف على اػبطوات ىذه ستساعدؾ 
 فشل.التفتيش عن سبب ذلك البدء إذل  تضطروسالنسخ 
7.2 

 خيارات االستنهاض يف الربنامج
7.2.3 
 show flashاألمر 

ذاكرة كافية يف نظامك للربنامج سيسكو أف لديك للتحقق من  show flashاستعمل األمر 
IOS ةحر  هاميغابايت من الذاكرة الوامضة، كل 4يتضمن اؼبوّجو أف . يبُّت اؼبثاؿ ولذي تريد ربميلا .

 اتقد تتضمن ترتيب مستندىذه . مصادر حجم الصورة IOSطوؿ صورة نظاـ سيسكو مع قارف ىذا 
)أو  Cisco Connection Onlineالوب الربنامج أو اإلخراج من برنامج التكوين على موقع 

CCOػ ك  اً أمر  ( أوdir  أوls الصادر يف ملقمك TFTP. 
ديكنك  ول الصورة، فبا يعٍت أنيمرب، ال تكوف قادراً على نسخ أو ةىناؾ ذاكرة حرة كافيدل تكن إذا 
 أو زيادة الذاكرة اؼبتوفرة على اؼبوّجو. IOSلربنامج سيسكو لغبصوؿ على صورة أصغر ا ةاولؿبإما 

برناؾبك نسخ بأيضًا ًتغب لكل موّجو. س IOS ملف صورةعن من اعبيد إبقاء نسخة احتياطية 
IOS ملقم ًتقية إذل إصدار أحدث. يف ىذا التمرين ستستعمل الدائمًا قبل  اً ارل احتياطياغبTFTP 

 .IOSيتصرؼ كمكاف زبزين احتياطي لصورة ل)بروتوكوؿ إرساؿ اؼبلفات العادي( 
7.3 

 ونسخ صورة النظاـ احتياطياً  IOSتسمية 
7.3.1 

 IOSسيسكو يف صطبلحات التسمية ا
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شمل عدة منصات يف عدة لكي تموّجو سائب ؾبّرد أبعد من إذل منتجات سيسكو لقد توّسعت 
 .اتالشبكمن ؾبموعة منتجات نقاط 

تطوير عدة على عمل سيسكو تعلى ـبتلف اؼبنصات،  IOSنظاـ سيسكو طريقة عمل الستمثاؿ 
موارد الذاكرة اؼبتوفرة، و ـبتلف اؼبنصات، مع لك الصور تتتكّيف . IOSلربنامج سيسكو ل ةصور ـبتلف

 .يةشبكال هتمالزبائن ألجهز  يهاحيتاج إلؾبموعات اؼبيزات اليت و 
 أجزاء: ةحيتوي على ثبلث 11.2اإلصدار  IOSنظاـ سيسكو يف اصطبلح التسمية 

 الصورةعليها غل تشت يت. اؼبنصة ال1
 يف الصورة ةاؼبدعومؾبموعات اؼبيزات و  قدرات اػباصةالعّرؼ ت. حرؼ أو سلسلة أحرؼ 2
 قد مت ضغطها أـ الالصورة وما إذا كاف ؽبا عبلقة باؼبكاف الذي تشتغل فيو . خصوصيات 3

ؿبتوى الصورة، والتفاصيل و معٌت حقل جزء اإلسم، و ، IOSاصطبلحات التسمية يف نظاـ سيسكو 
 التفاصيل احملّدثة.ؼبعرفة  CCOيع أو قناة التوز أو مندوب مبيعاتك راجع لتغيَت. عرضة ل ياألخرى ى
7.3 

 ونسخ صورة النظاـ احتياطياً  IOSتسمية 
7.3.2 
 copy flash tftpاألمر 

دـ  زبصورة النظاـ ديكن أف عن  ةنسخلا هنسخ صورة النظاـ إذل ملقم شبكة. ىذتعيد جيب أف 
ملف  هانفس ييف الذاكرة الوامضة ىاؼبوجودة النسخة أف للتحقق من استعماؽبا كنسخة احتياطية وديكن 

 قرص األصلي.ال
يستعمل األمر إنو . TFTPنسخ الصورة اغبالية احتياطيًا إذل اؼبلقم بمسؤوؿ يقـو يف اؼبثاؿ، 

show flash يعرؼ ل( إسم ملف صورة النظاـxk09140z واألمر )copy flash tftp 
 .نقلهالفات خبلؿ اؼبأظباء . ديكن تغيَت TFTPنسخ صورة النظاـ إذل ملقم يل

قبل الصورة اغبالية عن  ةاحتياطينسخة كوف تزويد سييداع إذل اؼبلقم اإلىذا أحد أسباب إجراء 
ل يمرباؼبسؤوؿ يستطيع اإلصدار اعبديد، يف مشاكل حصلت إصدار جديد. مث، إذا بربديث الصورة 

 د إذل الصورة السابقة.و الصورة االحتياطية ويع
7.3 

 النظاـ احتياطياً  ونسخ صورة IOSتسمية 
7.3.3 
 copy tftp flashاألمر 
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اغبارل، ديكنك ربميل صورة  IOSصورة نظاـ سيسكو عن نسخة احتياطية أف تصبح لديك بعد 
 .copy tftp flashباستعماؿ األمر  TFTPجديدة. ضّبل الصورة اعبديدة من اؼبلقم 

ضيف البعيد الذي سيتصرؼ كاؼبلقم اؼباػباص ب IPعنواف الىذا األمر يبدأ بطلب أف يبُّت اؼبثاؿ 
TFTP .إسم ملف صورة األمر طلب ي، بعدىاIOS  اؼبلف الصحيح إسم اعبديدة. ربتاج إذل كتابة
 .TFTPعلى اؼبلقم التحديث مثلما ىي مسماة لصورة 

يُفسح ؿبو الذاكرة الوامضة. ىذا تريد كنت ف  اإلجراء إيسأؿ الفرصة لتأكيد إدخاالتك، بعد إتاحة 
 ةألكثر من صورة واحد ةغَت كافيوامضة للصورة اعبديدة. يف أغلب األحياف، ىناؾ ذاكرة اؿ بعض اجمل

 .IOSلربنامج سيسكو ل
دل تكن ىناؾ مساحة حرة يف . إذا عليهاقبل الكتابة  ةاؼبوجودالوامضة حو الذاكرة دباػبيار لديك 

 اً روتُت احملو مطلوبيكوف ، من قبلضة الذاكرة الوامدل تتم الكتابة على  ت، أو إذا كانالوامضةذاكرة ال
و . الح  أناً اؼبلفات اعبديدة. يُبلغك النظاـ تلك الشروط ويطلب منك جوابأف ديكن نسخ عادة قبل 
بروتوكوؿ يف  اً واحد اً عٍت أف قسمت. كل عبلمة التعّجب )(( بيعهاالذاكرة الوامضة يف اؼبصنع قبل  يتم ؿبو

لمجموع ل اً ناجح اً ربققتعٍت  Vاألحرؼ بنجاح. سلسلة  نقلو قد مت( UDPوحدة بيانات اؼبستخدـ )
 .ما التدقيقي لقسم

األصلي على حبجم اؼبلف ؼبعاينة معلومات اؼبلف وؼبقارنة حجمو  show flashاستعمل األمر 
 ربميل ناجح، يعيد األمربعد حصوؿ اؼبلقم قبل تغيَت أوامر استنهاض النظاـ الستعماؿ الصورة احملّدثة. 

reload  استعماؿ الصورة احملّدثة.باستنهاض اؼبوّجو 
 تلخيص

ينظر يعتمد على منصة األجهزة لكن، األكثر شيوعاً،  IOS* اؼبصدر االفًتاضي للربنامج سيسكو 
 .NVRAMيف الذاكرة  ةاؼبوّجو إذل أوامر التكوين احملفوظ

حالياً على اؼبشتغل  IOSيعرض معلومات عن إصدار نظاـ سيسكو  show versionاألمر * 
 اؼبوّجو.

* ديكنك كتابة عدة أوامر استنهاض نظاـ لتحديد التسلسل االحتياطي الستنهاض نظاـ سيسكو 
IOS . ستنهض نظاـ سيسكو تاؼبوّجهات أف تستطيعIOS  اؼبلقم الذاكرة الوامضة ومن منTFTP 

 .ROMالذاكرة من و 
يف نظامك للربنامج سيسكو  ذاكرة كافيةأف لديك للتحقق من  show flashستعمل األمر ا* 
IOS  وتريد ربميلالذي. 

 IOS، حيتوي اصطبلح التسمية للربنامج سيسكو 11.2اإلصدار  IOS* مع نظاـ سيسكو 
 :ةالتالي ةثبلثالجزاء األعلى 
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 الصورةتشتغل عليها  يت* اؼبنصة ال
 قدرات اػباصة للصورة* ال
 قد مت ضغطها أـ الالصورة وما إذا كاف مكاف اشتغاؿ * 

دـ  زبلصورة النظاـ ديكن أف  ةنسخلا هلنظاـ إذل ملقم الشبكة. ىذلنسخ صورة إعادة * ديكنك 
ملف  هانفس يىالذاكرة الوامضة يف اؼبوجودة النسخة أف للتحقق من  اكنسخة احتياطية وديكن استعماؽب

 قرص األصلي.ال
أحد نك استعماؿ ، ديكIOSلربنامج سيسكو لصدار االحتياطي اإل* إذا كنت حباجة لتحميل 

سابقًا إذل اؼبلقم اليت ضبّلتها لتحميل الصورة  copy tftp flash، األمر النسخ أمرأشكاؿ 
TFTP. 
 8الفصل -777

 نظرة عامة
ضبط تكوين موّجو. إنو أيضًا أحد اؼبواضيع ب ياالنًتنت ىعمل الطرؽ لبدء فهم طريقة إحدى 
 يأصحاب العمل. اؼبوّجهات ىليت يتطلبها ا، وأحد أىم اؼبهارات CCNA االمتحافيف الرئيسية 

 متنوعة من التكاوين اؼبمكنة.و ؾبموعة عريضة تكوف ؽبا أجهزة معّقدة ديكن أف 
ظروؼ تمرف مع ال. مراتعدة ذلك ضبط تكوين موّجو. ستفعل على يف ىذا الفصل، ستتمرف 

التكوين الفعلي رغم أف جداً. اؼبهارة اؼبهمة  هالطريقة الوحيدة لتتعلم ىذ يوموّجهات فعلية ىافًتاضية 
 لك.بالنسبة " ياً طبيعأمراً ىو عبعلو "مرات عدة فعل ذلك ىدؼ فإف نوعاً ما  اً بسيطيكوف س

8.1 
 بعد ؿبو تكوين بدء التشغيل CLIضبط تكوين موّجو من 

8.1.1 
 تكوين اؼبوّجوعملية ضبط 
أجزاء ـبتلفة  اتكوين اؼبوّجو ؽبضبط  عملية، إليوملف تكوين اؼبوّجو لو أجزاء ـبتلفة أف سبامًا مثلما 

 أيضاً.
8.1 

 بعد ؿبو تكوين بدء التشغيل CLIضبط تكوين موّجو من 
8.1.2 

 2511و 1611 إجراء استعادة كلمة مرور اؼبوّجو يف موّجهات السلسلة
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اؼبوّجهات ىو إجراء استعادة كلمة اؼبرور. يبُّت الشكل على التقنيوف يقـو بو إجراء شائع ىناؾ 
 ة. ىذا اإلجراء/سلسلة األوامر ىو أيضًا مراجعة جيد2511و 1611 تُتوّجهات السلسلؼبجراء اإل
 .IOSربنامج لل

 سبرين
أف كلمة اؼبرور، أو ردبا نسيت  كلمة مرور اؼبوّجو. فيها إذل إعادة ضبط  تاج ربىناؾ ظروؼ ستكوف 

إذل  اً مادي تطلب وصوالً ياؼبشروح اؼبوّجو. األسلوب حيث يوجد الشركة ترؾ العمل يف اؼبسؤوؿ السابق قد 
أف اغبيوي فمن ، جيداً  ىذا األسلوب معروؼدبا أف وحدة التحكم. ديكن وصل سلك اؼبوّجو، لكي 

 .اً ؿبدودإليها الوصوؿ اؼبادي حيث يكوف اؼبوّجهات يف مكاف آمن، تتواجد 
8.2 

 سبرين تكوين اؼبوّجو
8.2.1 
 موّجو فرديتكوين 

 كيلوبايت(  614، فبلش)
( يف A_التمرين) Aلموّجو لتكوين خطوة خبطوة بصل يف سبرين اؼبوّجو ىذا على فرصة للقياـ ستح

ال . لكن إذا كنت اتك أو دفًت يومياتكبلحظدفًت مطبيعة التمرين. حاوؿ إكماؿ كل التمرين من دوف 
نك ديك، ةشكلاؼبحملاولة حل  اتكودفًت يومي اتكبلحظوم، واستعملت منهج التعليم ما تعرؼ خطوة

أحرؼ ضبراء. الح  أف تسلسل بؿ الزر "تشغيل التوضيح"، الذي سيبُّت لك تسلسل التكوين ااستعم
 عدة تسلسبلت صحيحة.ىذا ىو ؾبرد واحد من خطوات التكوين 

 ن موّجو حقيقي؟عتلف ىذا النشاط خيكيف 
، ديكنك كتابة دـقا. يف موّجو حقيقي، ويف نشاط "سباماً ة فيو "الًتتيب اؼببّينحسب * اتبع اػبطوات 

 .بقليلأكثر مسافة رشدؾ" سنلكن صحيحة. يف ىذا النشاط، " ةاألوامر يف عدة تسلسبلت ـبتلف
 "?"مساعدة حّساسة للسياؽ توجد * ال 

أمر "ال إيقاؼ تستخدـ واجهة، جيب أف على  IPعنواف الضبط تكوين ال يكفي نو أ* تذّكر 
 تشغيل" أيضاً.

 عملتال  Ctrl+Zبة الًتكي؛ exit* جيب أف تستعمل 
أف تكوف بالطبع بعد  هاستعملست يتوليس اؼبختصرات ال ةالكامل IOSأوامر تطلب ي* ىذا التمرين 

صيغة التكوين العمومي، جيب أف تكتب دخوؿ . مثبًل، لIOSمن أوامر  ةقد تعّلمت ؾبموعة أساسي
configure terminal ة ديكنك كتاباؼبوّجهات، مع  اً خبَت بعدما تصبح ، لكنconfig t. 
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رسالة سًتى تابعة إذل اػبطوة التالية أو اؼبإما ُيسمح لك . سEnterاضغط ، اً تكتب أمر أف * بعد 
الزر ستعمل تأف عندىا ، جيب ىذا صحيح اػبطأ. إذا فشلتؼبساعدتك على تلميحًا عطيك تخطأ، قد 

 ."تشغيل التوضيح"
 lineسلسل الصحيح ىو التفإف ضبط تكوين منفذ وحدة التحكم  كطلب منيُ * عندما 

console 0  مثlogin  مثpassword cisco فإف ضبط تكوين التلنت ك منطُلب . إذا
 .password ciscoمث  loginمث  line vty 0 4تسلسل األوامر ىو 

 كيلوبايت(  412، فبلش)
 2 من طبيعة الدورة الدراسية A-ضبط تكوين اؼبوّجو التمرينبيف ىذا التمرين على اػبط ستقـو 
، فقط اتبلحظممر بنفسك من دوف استعماؿ أي وا. جيب أف تنّفذ ىذا التكوين من سطر األةالقياسي

من أوامر  ةفقط ؾبموعة ؿبدودأف لكن تذّكر  (?)ؿ أداة مساعدة اؼبوّجو ااستعمديكنك طبيعة الشبكة. 
IOS ديكن.  ماوبأسرع ضبط تكوين اؼبوّجو بشكل صحيح سيكوف يف الواقع. ىدفك  ةتكوف متوفر س

لتمرين اؼبوّجو العملّي الفعلي بينما يستعمل التبلميذ اآلخرين ربضَتاً كوف أف ي يىذا النشاط ىالغاية من 
 الستعماؿ موّجهات حقيقية.يوجد بديل ال أنو كل اؼبوّجهات. تذّكر 

عة، ىناؾ متنو عدة ترتيبات األوامر يف ديكن كتابة . أواًل، بينما جيب االنتباه إليهاأشياء  ةىناؾ بضع
أوامر كتابة قبل   config t. مثبًل، جيب أف تكتب األوامر األخرىسبق تجيب أف  IOSبعض أوامر 

إذل صيغة للعودة عمل يف ىذا النشاط( لن ت CTRL+Z)الًتكيبة  exitالتكوين؛ وجيب أف تكتب 
 )خيارات Backspaceباستعماؿ  يى Enterضغط قبل سطر ـبتلفة. الطريقة الوحيدة لتحرير 

، بينما ةعامل تليساألخرى  ةالعادي IOSربرير  ًً جيب كتابة بضع ـبتصرات شائعة، يتم قبوؿ (. أخَتًا
 .بالكامل IOSمعظم أوامر 

 (سعيداً  اً حظ
 سبرين

من سطر األوامر بنفسك من دوف اػبمسة ستضبط يف ىذا التمرين تكوين أحد موّجهات التمرين 
ؿ أداة مساعدة اؼبوّجو والرسم البياي ااستعمكنك دي، فقط طبيعة الشبكة. اتبلحظماستعماؿ أي 

ضبط كما ستما ديكن من دوف أخطاء.  بأسرع ىدفك ضبط تكوين اؼبوّجو سيكوف . اؼببُّت أعبلهلموّجو ل
 ؿبطات عمل اإليثرنت اؼبوصولة اؼبوازية ؽبا. ىحدإل IPعدادات اإلتكوين 

 تلخيص
 على:اآلف وقد أكملت ىذا الفصل، جيب أف تكوف قادراً 

 بدء التشغيلتكوين ؿبو بعد  CLI* ضبط تكوين موّجو من 
 تكوين اؼبوّجوؽبا عبلقة بعملية ضبط ذ مهاـ ينفت* 
 2511و 1611 ذ إجراء استعادة كلمة مرور اؼبوّجو يف موّجهات السلسلةينفت* 
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 9الفصل -777
 نظرة عامة

عن بروتوكوؿ التحكم  الوقت لتتعلمحاف تكوين اؼبوّجو، عملية ضبط اآلف وقد تعّلمت عن 
لضماف  TCP/IP(. ستتعلم يف ىذا الفصل عن عمل TCP/IPباإلرساؿ/بروتوكوؿ االنًتنت )

أي ؾبموعة من الشبكات اؼبًتابطة ببعضها. باإلضافة إذل ذلك، ستتعلم عن مكّونات رب اتصاؿ ع
تسجيل و ، الربيد اإللكًتويو كالربوتوكوالت لدعم إرساؿ اؼبلفات،   TCP/IPمكدس الربوتوكوؿ 

 ااؼبوثوؽ هبوغَت أخرى. باإلضافة إذل ذلك، ستتعلم عن الربوتوكوالت اؼبوثوؽ أمور بعيد، و من الدخوؿ 
(  اتطبقة اإلرساؿ وستتعلم عن تسليم وحدل طبقة الشبكة. عند البيانات اػبالية من االتصاالت )الرـز

 ARPيعمل بكة وكيف طبقة الشعند ل ئوظائف ربكم ورسا ICMPأخَتاً، ستتعلم كيف يزّود 
 .RARPو

9.1 
 TCP/IPطقم الربوتوكوالت 

9.1.1 
 OSIوالطراز  TCP/IPبروتوكوالت االنًتنت 

وكالة مشاريع األحباث من الدراسة اليت أجرهتا كجزء   TCP/IPطقم الربوتوكوالت مت تطوير 
. DARPAصل لتزويد اتصاؿ من خبلؿ لقد مت تطويره يف األ(. DARPAالدفاعية اؼبتقدمة )

يونيكس. لل Berkeley Software Distributionمع اإلصدار  TCP/IPمت مشل الحقاً، 
فبا يسمح دـ كربوتوكوؿ اإلرساؿ لبلنًتنت، خيو  اؼبقياس اؼبعتمد للشبكات البينيةىو  TCP/IPاآلف، 

 عاؼبياً.ببعضها التصاؿ بابليُت اغباسبات ؼب
 لعدة أسباب: TCP/IPعلى يرّكز منهج التعليم ىذا 

* TCP/IP  ًكيف عمل وستعملتسمن اؼبرّجح أنك ىو بروتوكوؿ متوفر عاؼبيا. 
 *TCP/IP لربوتوكوالت  ةفبثل يىو مرجع مفيد لفهم الربوتوكوالت األخرى ألنو يتضمن عناصر ى
 أخرى.
 *TCP/IP كأداة تكوين.  ومهم ألف اؼبوّجو يستعمل 

إذل  يعلومات من جهاز شبكإرساؿ اؼب يى TCP/IP تالربوتوكوال ،أو طقم ،وظيفة مكدس
اؼبرجعي يف الطبقات السفلى، ويدعم كل  OSIبدقة الطراز سيطابق ىذا،  وفعلعند . جهاز آخر

 - صلة البيانات.طبقة و  ةاؼباديللطبقة  ةربوتوكوالت القياسيال
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 3رساؿ( والطبقة اإل) 4الطبقة و )الربامج(  7الطبقة  يى TCP/IPػباألكثر تأثرًا الطبقات 
ؾبموعة متنوعة من ؽبا أخرى من الربوتوكوالت  اً الطبقات أنواعتتضمن ىذه (. )الشبكة

 إرساؿ اؼبعلومات.ؽبا عبلقة ب هاكلو األىداؼ/الوظائف، 
TCP/IP فباثل بشكل ىو مبلئم ّكن االتصاؿ بُت أي ؾبموعة من الشبكات اؼبًتابطة ببعضها و دي

 TCP/IPيتضمن ال . على حد سواء ةشبكة اؼبناطق احمللية وشبكة اؼبناطق الواسع تالتصاال
مواصفات برامج شائعة أيضًا كالربيد اإللكًتوي،  بل( فقط، TCPو IPػ )ك 4و 3مواصفات الطبقة 

 مضاىاة احملطة الطرفية، وإرساؿ اؼبلفات.و بعيد، من تسجيل الدخوؿ و 
9.1 

 TCP/IPطقم الربوتوكوالت 
9.1.2 

 وطبقة التطبيقات TCP/IPمكدس الربوتوكوالت 
بروتوكوالت إلرساؿ اؼبلفات كما أهنا سبلك دعم بروتوكوالت العنونة وإدارة الشبكة.  تطبقة التطبيقات 

 بعيد.من الربيد اإللكًتوي وتسجيل الدخوؿ و 
DNS ( اختصارDomain Name System ، ىو نظاـ مستعمل يف )نظاـ أظباء اؼبيادين

 ُعقد الشبكات و االنًتنت لًتصبة أظباء اؼبيادين 
ُ
 إذل عناوين.عمومياً علنة اؼب

WINS ( اختصارWindows Internet Naming Service ، خدمة تسمية انًتنت
 NT ؿبطات عمليربط  NTمايكروسوفت ويندوز لنظاـ لمايكروسوفت  وطّورتمقياس ويندوز( ىو 

 أظباء ميادين االنًتنت تلقائياً.ب
HOSTS  تطابق لتزويد يتم استعمالو  يف اؼبلقمات.متواجد الشبكة و  ومسؤولينشئو ىو ملف

 وأظباء اغباسبات. IPعناوين البُت  ساكن
POP3 ( اختصارPost Office Protocol ، ىو )بلنًتنت مقياس لبروتوكوؿ مكتب الربيد

يتيح إنو لو إذل كمبيوترؾ. يمربو و يلتخزين الربيد اإللكًتوي يف ملقم بريد إذل أف ديكنك الوصوؿ إل
 األماف.من  ةاستعماؿ مستويات ـبتلفبم اهتن علبة واردلمستخدمُت تلقي بريد مل

SMTP ( اختصارSimple Mail Transport Protocol ، بروتوكوؿ إرساؿ الربيد
إلرساؿ بيانات  اً ال يزّود دعمإنو ات. اغباسبشبكات عرب البسيط( يسيطر على إرساؿ الربيد اإللكًتوي 

 النص العادي.أخرى غَت 
SNMP ( اختصارSimple Network Management Protocol ، بروتوكوؿ

، وإلدارة التكاوين هباتحكم الؼبراقبة أجهزة الشبكة و وسيلة  إدارة الشبكة البسيط( ىو بروتوكوؿ يزّود
 األداء واألماف.و ؾبموعة اإلحصائيات و 
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FTP ( اختصارFile Transfer Protocol ،ىو خدمة اتصالي )ةبروتوكوؿ إرساؿ اؼبلفات 
إنو عمليات . FTPدعم ت يتإلرساؿ اؼبلفات بُت األنظمة ال TCPستعمل ت اؽ هباؼبنحى موثو 

 (.اآلسكيالنصية )واؼبلفات  ةالثنائي اتلملفلاالذباه اإلرساؿ الثنائية 

TFTP ( اختصارTrivial File Transfer Protocol ، بروتوكوؿ إرساؿ اؼبلفات
إلرساؿ اؼبلفات بُت األنظمة  UDPستعمل تمن االتصاالت  ةخاليغَت موثوؽ هبا العادي( ىو خدمة 

يف بيئة  FTPمن مفيد يف بعض شبكات اؼبناطق احمللية ألنو يعمل أسرع إنو . TFTPدعم ت يتال
 مستقرة.

HTTP ( اختصارHyperText Transfer Protocol ، بروتوكوؿ إرساؿ النصوص
يف الشبكات وكذلك لد وايد وب، االنًتنت الذي يدعم تبادؿ اؼبعلومات على الوور مقياس التشعبية( ىو 
إنو ت والفيديو. اصو األو ـ و الرسو  وصاؼبلفات، دبا يف ذلك النصمن  ةيدعم عدة أنواع ـبتلفإنو الداخلية. 

 -ملقمات الوب. إذل  اإلرساؽبمعلومات طلب لالوب  ومستعرضيستخدمها  يتعّرؼ العملية الي
 بروتوكوالت اصطياد اؼبشاكل

Telnet (التلنت)  وصل هبدؼ الزبائن ضاىاة احملطة الطرفية يستعملو ؼبتوكوؿ قياسي ىو برو
التصاؿ باؼبوّجهات عن بُعد من اّكن اؼبستخدمُت ديدمات ملقم التلنت؛ خببعيدة الطرفية ال اتطاحمل

 لكتابة أوامر التكوين.
PING ( اختصارPacket Internet Groper ، ىو أداة تشخيصية ) متلّمس طريق الرـز

 .أـ ال األجهزة/االنًتنت بشكل صحيحموصوؿ بديد ما إذا كاف اغباسب ستعمل لتحتُ 
Traceroute  لػ مشابو ىو ىو برنامج متوفر يف عدة أنظمة، وPING يزّود أنو ، ما عدا
إذل للوصوؿ الرزمة الذي تسلكو اؼبسار أثر  Tracerouteيتعّقب . PINGمعلومات أكثر من 

 مشاكل التوجيو.زالة العلل من إلستعمل يُ  ىو، و تهاوجه
 :يهاعلى ويندوز جيب أف تكوف معتاداً عل ةبروتوكوالت مرتكز  ةىناؾ أيضاً بضع
NBSTAT -- الصطياد مشاكل ترصبة أظباء ةأداة مستعمل NETBIOSؼبعاينة  ة؛ مستعمل

 وإزالة اإلدخاالت من ـببأ األظباء.
NETSTAT --  زّود معلومات عن إحصائياتتأداة TCP/IPلو لتزويد ؛ ديكن استعما

 .UDPو TCPو ICMPن عوتبلخيص  TCP/IPمعلومات عن حالة اتصاالت 
ipconfig/winipcfg -- بطاقات  ؼبعاينة إعدادات الشبكة اغبالية لكل ةأدوات مستعمل

 والعّبارة. IPعنواف وال MACؼبعاينة العنواف  ا؛ ديكن استعماؽبكمبيوتر ماالشبكة يف  
9.1 

 TCP/IPطقم الربوتوكوالت 
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9.1.3 
 وطبقة اإلرساؿ TCP/IPمكدس الربوتوكوالت 

على نفس دفق وضعها تقسيم عدة برامج طبقة عليا لمن طبقة اإلرساؿ سبّكن جهاز اؼبستخدـ 
 4برامج الطبقة العليا. دفق بيانات الطبقة أقساـ ذبميع من إعادة ، وسبّكن جهاز التلقي 4بيانات الطبقة 

ىذه تسمى ة، ويزّود خدمات إرساؿ من مضيف إذل وجهة. بُت نقاط هناية الشبك ةمنطقيوصلة ىو 
 اػبدمة أحياناً خدمة طرؼ لطرؼ.

 زّود طبقة اإلرساؿ بروتوكولُت أيضاً:ت
 *TCP -- منزلقة،  اً أطر  هباالنسياب بتزويد اً بروتوكوؿ اتصارل اؼبنحى موثوؽ بو؛ يزّود ربكم

ويزّود دارة ومهية دل يتم تلقيو أي شيء  إرساؿ TCPيعيد . أرقاـ تسلسل وإشعارات هبتزويد موثوقيةو 
 لؤلقساـ.مكفوؿ أنو يزّود تسليم  يى TCPبُت برامج اؼبستخدـ. حسنة 

 *UDP --   يتم ال  ،إلرساؿ الرسائلعن مسؤوؿ  ومن االتصاالت وغَت موثوؽ بو؛ رغم أن خاؿ
دبا أف السرعة.  يى UDPىا  يزّوديت. اغبسنة الاألقساـتسليم للتحقق من برنامج تزويد  ىذه الطبقةيف 

UDP  رساؿ أسرع.اإلعل فبا جيالشبكة، لى حركة مرور أقل عستتطلب اؼبسألة يزّود إشعارات، ال 
9.1 

 TCP/IPطقم الربوتوكوالت 
9.1.4 

 UDPو TCP تنسيق أقساـ
 على اغبقوؿ التالية: TCPحيتوي قسم 

 اؼبنفذ اؼبتصلرقم  --* اؼبنفذ اؼبصدر 
 اؼبتَصل بو اؼبنفذ رقم --* اؼبنفذ الوجهة 
 الواردة الرقم اؼبستعمل لضماف تسلسل صحيح للبيانات --* رقم التسلسل 
 ةالتالي ةاؼبتوقع TCP الثُمانيَّة --* رقم اإلشعار 

 *HLEN --  قدمةبت يف اؼب-32عدد الكلمات 
 1عند ط و ضبم --* ؿبجوز 

 إعداد وإهناء جلسة( تحكم )مثبًل،الوظائف  --* بتات الشيفرة 
 اؼبرسلاؼبستعد أف يقبلها  اتعدد الثُمانيَّ  -- نافذةال *

 البياناتو  قدمةقوؿ اؼبغباجملموع التدقيقي احملسوب  --* ؾبموع تدقيقي 
لحّ  --* مؤشر ُملّح 

ُ
 ةحيّدد هناية البيانات اؼب
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 TCPقسم لواحد معرَّؼ حالياً: اغبجم األقصى  --* خيار 
 العليابيانات بروتوكوؿ الطبقة  --* البيانات 

أو  اً أطر  UDPيستعمل ال إذا لـز األمر.  وثوقيةجيب أف هتتم بروتوكوالت طبقة التطبيقات باؼب
تاج إذل وضع تسلسبلت أقساـ سوية. مثلما ترى يف الشكل ، رب ال يتإشعارات. إنو مصمم للربامج ال

 نسبياً. ةصغَت  UDP مقدمة
 :ما يليتتضمن  UDPستعمل تالربوتوكوالت اليت 

 *TFTP 

 *SNMP 
 *NFS  اختصار(Network File System ،)نظاـ ملفات الشبكة 
 *DNS  اختصار(Domain Name System ،نظاـ أظباء اؼبيادين) 

9.1 
 TCP/IPطقم الربوتوكوالت 

9.1.5 
 UDPو TCP أرقاـ منافذ

TCP وUDP اؼبعلومات إذل الطبقات تمرير بس( لافذ )أو مقاأرقاـ من فستعمبلعلى حد سواء ي
 الشبكة يف الوقت نفسو.تعرب  يتتعّقب أثر احملادثات اؼبختلفة اللستعمل أرقاـ اؼبنافذ تُ عليا. ال

. RFC 1700الوثيقة يف  ةاستعماؿ أرقاـ اؼبنافذ اؼبعروفة جيداً اؼبعرَّفعلى الربامج  ومطّور لقد وافق 
 .21ستعمل رقم اؼبنفذ القياسي ت FTPلربنامج  ةمثبًل، أي ؿبادثة مربوط

عشوائيًا من منتقاة أرقاـ منافذ تُعطى مع رقم منفذ معروؼ جيدًا  اً ستلـز برناؾبت ال يتادثات الاحمل
 -. TCPالوجهة يف قسم و العناوين اؼبصدر تلك كستعمل أرقاـ اؼبنافذ تُ . من األرقاـ ضمن نطاؽ معُّت 

 ةمكتوب برامجىناؾ قد ال تكوف  و، رغم أنعلى حد سواء UDPو TCPيف  ةبعض اؼبنافذ ؿبجوز 
 :اؼبعطاة ؽبا ةالنطاقات التاليؽبا لدعمها. أرقاـ اؼبنافذ 
 للربامج العمومية. يى 255* األرقاـ ربت 

 لربامج الصاغبة للعرض يف السوؽ.لللشركات ـبصصة  1123-255* األرقاـ 
 منّظمة.غَت  1123* األرقاـ فوؽ 
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عادة بعض وىي ، ئةقاـ اؼبنافذ اؼبصدر البادستعمل األنظمة أرقاـ اؼبنافذ النتقاء الربنامج اؼببلئم. أر ت
 ديناميكياً. اؼبضيف اؼبصدريعّينها ، 1123من األرقاـ أكرب 
9.1 

 TCP/IPطقم الربوتوكوالت 
9.1.6 

 TCPلػ اتصاؿ اؼبصافحة/الفتح الثبلثي االذباه
 (ISNsأو ) ةاألولي TCP أرقاـ تسلسلعلى  تافزامن احملطتتاتصاؿ، جيب أف لكي ينشأ 

أثناء رـز عدـ فقداف أي ستعمل أرقاـ التسلسل لتعّقب ترتيب الرـز ولضماف تُ ا البعض. مبعضهل
. تبادؿ أرقاـ التسلسل TCP اتصاؿإنشاء اؼبستعمل عند البدء رساؿ. رقم التسلسل األورل ىو رقم اإل

 البيانات اؼبفقودة. ةستعاداديكن  والبادئة خبلؿ تسلسل االتصاؿ يضمن أن
وىو اختصار الكلمة ، SYNوبت ربكم يدعى  ISNsاألرقاـ مل ربتبادؿ أقساـ اؼبزامنة بتتحقق 

synchronize األقساـ  "زامنأي "ت(مل البتاليت رب SYN دعى أيضًا تSYNs االتصاؿ .)
. اؼبزامنة ISNsاألرقاـ لتبادؿ بسيطة تطلب آلية مبلئمة الختيار تسلسل أورل ومصافحة يالناجح 
من اعبهة األخرى.  ISNالرقم و  اً تلقى تأكيدأف تو اػباص  ISNها رقمكل جهة أف ترسل  تتطلب 
( يف ACKرسل إشعار تأكيد )أف تو  اعبهة األخرىاػباص ب ISNالرقم تلقى كل جهة تجيب أف 

 يف اػبطوات التالية:مشار إليو ترتيب معُّت، 
A -> B SYN --  رقم تسلسلي ىوX 

A <- B  ACK --  رقم تسلسلك ىوX 
A <- B  SYN --  رقم تسلسلي ىوY 

A ->B ACK --  رقم تسلسلك ىوY 
تبادؿ يدعى اتصاؿ مصافحة/فتح فإف الالثالثة يف رسالة واحدة و  ةالثاني تُتاػبطو  و ديكن دمجألن

تسلسل اتصاؿ بواسطة االتصاؿ تتم مزامنة طرفا ثبلثي االذباه. كما ىو موضَّح يف الشكل، 
 مصافحة/فتح ثبلثي االذباه.

الرقم  ستعمل آليات ـبتلفة النتقاءتقد  TCPالربوتوكوالت ألف  ةبلثية االذباه ضرورياؼبصافحة الث
ISN . الرقم متلقيSYN  ىو قسم قدمي متأخر إذا كاف القسم ما عرؼ ليطريقة ال ديلك أي األوؿ
أف دائماً، ولذا جيب  اً ليس فبكنوىذا تذكر رقم التسلسل األخَت اؼبستعمل على االتصاؿ، كاف يإال إذا  

 .SYNذلك الرقم تحقق من أف يطلب من اؼبرسل ي
قطع منهما جهة كما تستطيع أي االتصاؿ،   ءبدمن اعبهتُت جهة تستطيع أي ، يف ىذه اؼبرحلة

 (.ةىو طريقة اتصاؿ نظَت لنظَت )متوازن TCPاالتصاؿ ألف 
9.1 
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 TCP/IPطقم الربوتوكوالت 
9.1.7 
 ونوافذهالبسيط  TCPإشعار 

لتحكم باالنسياب. لآلية نظَت لنظَت  TCPب البيانات بُت األجهزة، يستعمل للسيطرة على انسيا
. النافذةحجم اؼبرسل عن  اؼبضيفالتابعة  TCPالطبقة اؼبتلقي تبّلغ لمضيف التابعة ل TCPالطبقة 
اؼبضيف اؼبتلقي التابعة  TCPالطبقة اليت تكوف رقم اإلشعار، بدءاً من جم حيّدد عدد البايتات، اغبىذا 
 حالياً.تعدة لتلقيها مس

يرسل اؼبضيف حجم أف إشعار. بعد أي قبل تلقي  ةإذل عدد البايتات اؼبرَسل نافذةيشَت حجم ال
 البيانات.مزيد من أي إمكانية إرساؿ قبل  اً ، جيب أف يتلقى إشعار نافذةال

 نافذةمع حجم يف وقت واحد.  اؽبو احملطة اؼبتلقية قباليت تستطيع البيانات مقدار  نافذةحيّدد حجم ال
قبل يتلقى إشعاراً باالستبلـ كل قسم ضبل بايت واحد فقط من البيانات وجيب أف يستطيع  ، 1يساوي 
 غَت فّعاؿ.بشكل  اؼبوجينطاؽ للاؼبضيف إذل استخداـ ىذا يؤدي قسم آخر. إرساؿ 

، 1يساوي  نافذة. لسوء اغب ، مع حجم وثوقيةىو ربسُت التحكم باالنسياب واؼب النوافذ ىدؼ
 ، كما ىو مبُّت يف الشكل.اؼبوجينطاؽ أبداً للغَت فّعاؿ  ًتى استعماالً س

 ةاؼبنزلق TCPنافذة 
. اعبزء ةاؼبتوقعالتالية أف رقم اإلشعار يشَت إذل الثُمانيَّة فبا يعٍت إشعارات توقّعية،  TCPيستعمل 

 ديناميكيًا خبلؿ جلسة نافذةال حجم و تتم اؼبفاوضة علىيشَت إذل حقيقة أن ةاؼبنزلق نافذةاليف  "نزلق"اؼب
TCP . نافذةفّعاؿ أكثر ألف حجم بشكل  اؼبوجينطاؽ للاؼبضيف إذل استخداـ  ةاؼبنزلق نافذةالتؤدي 

 شعار.يف انتظار اإلالبيانات إرساؿ مزيد من أكرب يتيح 
 TCP إشعاراتت و أرقاـ تسلسبل

 .اقبل إرساؽب ةحدة بيانات مرّقمكل و تكوف  تسلسل أقساـ مع إشعار مرجع إذل األماـ.  TCPيزّود 
رقم تسلسل ناقص يف كاف ىناؾ رسالة كاملة. إذا  إذل ذبميع األقساـ  TCPيف احملطة اؼبتلقية، يعيد 

 ااد إرساؽبيع، فًتة زمنية معّينةاألقساـ ضمن دل يصل إشعار عن القسم. إذا يعاد إرساؿ ذلك سلسلة، ال
 .تلقائياً 

يف االذباىُت. يوّضح الشكل جيري ذباه، فبا يعٍت أف االتصاؿ ائية االثنأرقاـ التسلسبلت واإلشعارات 
 .اليمُتعلى اؼبوجود اؼبرسل مع شعارات ذبري اإليف اذباه واحد. التسلسل و أثناء سَته االتصاؿ 
9.2 

 3مفاىيم الطبقة 

mailto:mushtaq_talib58@yahoo.com


77 
 

9.2.1 
TCP/IP وطبقة االنًتنت 

. كل طبقة OSIلطراز ايف تناسب مع طبقة الشبكة ت TCP/IPمكدس يف طبقة االنًتنت 
 استعماؿ عنونة برؾبية.برـز من خبلؿ شبكة عن سبرير  ةمسؤول

 TCP/IPللطقم عمل يف طبقة االنًتنت تعدة بروتوكوالت ىناؾ كما ىو مبُّت يف الشكل، 
 :OSIللطراز  تناسب مع طبقة الشبكةت

 *IP -- ال يهتم نات؛ البيا وحداتجهد تسليم  أفضلبمن االتصاالت  اً خالي اً يزّود توجيه
 تهادبحتوى وحدات البيانات؛ يبحث عن طريقة لنقل وحدات البيانات إذل وجه

 *ICMP -- يزّود قدرات ربكم وتراسل 
 *ARP --  لعناوين لحيّدد عنواف طبقة وصلة البياناتIP اؼبعروفة 
 *RARP --  ةعناوين طبقة وصلة البيانات معروفتكوف حيّدد عناوين الشبكة عندما 

9.2 
 3اىيم الطبقة مف

9.2.2 
 IPبيانات  بياي لوحدةرسم إنشاء 

ىي وبيانات، و  IP مقدمةعلى  IPتوي وحدة بيانات . ربIPيوّضح الشكل تنسيق وحدة بيانات 
التحكم بالوصوؿ إذل ، Media Access Control)اختصار  MACالطبقة  قدمةدب ةؿُباط

إذل  هاد ذبميعاكسلسلة وحدات بيانات يع  رسالة واحدةديكن إرساؿ . MACذيل الطبقة وبالوسائط( 
 كالتارل:  يى هىذ IPتلقي. اغبقوؿ يف وحدة بيانات ال الرسالة يف مكاف

 *VERS -- رقم اإلصدار 
 *HLEN -- بت 32ذات حجم  ، يف كلماتقدمةطوؿ اؼب 

 وحدة البياناتجيب معاعبة كيف   --* نوع اػبدمة 
 + البيانات( ةقدم)اؼب اإلصبارلطوؿ ال --طوؿ إصبارل ال* 

وحدات إرساؿ قصوى البيانات للسماح ب  وحداتزّود ذبزئة ت --التجزية ، إزاحة األعبلـ* اؽبوية، 
 الشبكات البينيةيف  ( ـبتلفةMTUs)أو 

  *TTL -- العمر 
 وحدة البياناتالذي يقـو بإرساؿ ( 4بروتوكوؿ الطبقة العليا )الطبقة  --* الربوتوكوؿ 

 قدمةاؼبيف لسبلمة لفحص  -- مقدمةلل* اجملموع التدقيقي 
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 بت 32من  IPعناوين  --الوجهة  IPعنواف والاؼبصدر  IPعنواف ال* 
 اختبار الشبكة، إزالة العلل، األماف، وخيارات أخرى -- IP* خيارات 

. رغم أف معظم IPضمن وحدة بيانات الذي يتم ضبلو  4حقل الربوتوكوؿ حيّدد بروتوكوؿ الطبقة 
أيضاً.  IPؿ ااستعمتستطيع الربوتوكوالت األخرى إال أف ، TCPالربوتوكوؿ ستعمل ت IPحركة مرور 

الوجهة لوحدة البيانات. بروتوكوالت طبقة  4عّرؼ بروتوكوؿ الطبقة يأف  IP مقدمةكل على  جيب 
 رقم الربوتوكوؿ يف حقل الربوتوكوؿ. IPرقاـ اؼبنافذ. يتضمن أل، بشكل فباثل ةاإلرساؿ مرّقم

9.2 
 3م الطبقة مفاىي

9.2.3 
 (ICMPبروتوكوؿ رسالة ربكم االنًتنت )

من أجل  MACمعروؼ إذل عنواف طبقة فرعية  IPعنواف ؼبطابقة لًتصبة أو  ARPستعمل يُ 
 لوحدةوجهة  MACوسائط متعددة الوصوؿ كاإليثرنت. لتحديد عنواف على اتصاؿ  صوؿلسماح حبا

 ARPيرسل  يف اعبدوؿ،موجوداً العنواف كن دل ي. إذا ARPجدوؿ يدعى ـببأ يتم فحص بيانات، 
 عن احملطة الوجهة. اً تلقاه كل ؿبطة على الشبكة، حبثست اً بث

اؼبضيف الطالب يكوف بحث عن عنواف عندما الستعمل لوصف يُ احمللي"  ARPاؼبصطلح "
وكوؿ الربوتإصدار قبل أو السلك. كما ىو مبُّت يف الشكل ، الوسائط نفس  افشاركيتواؼبضيف الوجهة 

ARP ، نفس موجودة يف قناع الشبكة الفرعية. يف ىذه اغبالة، حيّدد القناع أف الُعقد جيب استشارة
 الشبكة الفرعية.

 
 تمرين

 افف مهمااألمر ىذاف دوؿ. تفرّغ ذلك اعباؼبخزَّف يف اؼبوّجو و  ARPستعاين يف ىذا التمرين جدوؿ 
 الشبكة.يف مشكلة حل جداً يف 

 تمرين
الشبكة تلك مسؤوؿ يريد . XYZوؾبموعتك مساعدة مسؤوؿ شبكة الشركة ت لقد طُلب منك أن

 من واجهات اإليثرنت على اؼبوّجهات.واجهة كل اػباصة ب MACمعرفة العناوين 
 تلخيص

اؼبرجعي ولو  OSIالطبقات السفلى للطراز مع بدقة يتطابق  TCP/IP* مكدس الربوتوكوالت 
 اؼبكّونات التالية:
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 بعيد، وبرامج أخرىمن تسجيل الدخوؿ و الربيد اإللكًتوي، و إرساؿ اؼبلفات، دعم ل* بروتوكوالت 
 غَت موثوؽ هباو  اإرساؿ موثوؽ هبعمليات * 

 طبقة الشبكةعند البيانات  وحداتمن االتصاالت  * تسليم خاؿ  
أف كما بعيد.  من الربيد اإللكًتوي، وتسجيل الدخوؿ و * بروتوكوالت برامج تتواجد إلرساؿ اؼبلفات، 

 يف طبقة التطبيقات. ةإدارة الشبكة مدعوم
 :ُتنّفذ وظيفتت* طبقة اإلرساؿ 

 اؼبنزلقة النوافذزّوده وىذا ت* التحكم باالنسياب، 
 شعاراتاإلأرقاـ التسلسل و  ازّودىوىذه ت، وثوقية* اؼب

 .OSIيف الطراز  تناسب مع طبقة الشبكةت TCP/IPيف الطقم طبقة االنًتنت * 
كل مضيفي يطّبقو   ICMPيف طبقة الشبكة. مراسلة ائف ربكم و وظ ICMP* يزّود 
TCP/IP. 

من أجل  MACمعروؼ إذل عنواف طبقة فرعية  IPعنواف ؼبطابقة لًتصبة أو  ARPستعمل * يُ 
  وسائط متعددة الوصوؿ كاإليثرنتعلى اتصاؿ  صوؿلسماح حبا

لرد على مع جدوؿ إدخاؿ أو وسائل أخرى ل RARPملقم تواجد على  RARPتكل ي* 
 .RARPطلبات 
 11الفصل -777

 نظرة عامة
عن بروتوكوؿ التحكم باإلرساؿ/بروتوكوؿ االنًتنت  "TCP/IP"الفصل تعلمت يف لقد 

(TCP/IPوعمل )أي ؾبموعة من الشبكات اؼبًتابطة ببعضها. ستتعلم يف ىذا عرب لضماف االتصاؿ  و
الفرعية. باإلضافة إذل  اتالشبكأقنعة د، و عناوين الشبكة والُعقو ، IPفئات عناوين عن الفصل تفاصيل 

 .IPقبل ضبط تكوين عنواف  هاربتاج إذل فهماليت ذلك، ستتعلم اؼبفاىيم 
 

10.1 
 والتشبيك الفرعي IPعنونة 

11.1.1 
 IPىدؼ عنواف 

. ىذا ديكن أف حيدث ألف كل أخرى حطاتدباؼبلقمات أو ب، تتصل احملطات TCP/IPيف بيئة 
بت. ىذا العنواف  32مؤلف من عنواف منطقي فريد  اؽب TCP/IPوتوكوالت ستعمل طقم الرب تعقدة 
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بت. جيب ضبط تكوين واجهات اؼبوّجو  32من ؿبدَّد يف تنسيق عشري منّقط  ىوو  IPعنواف الُيسمى 
 traceو pingأو من الواجهة. ديكن استعماؿ األوامر إذل  IPكاف جيب توجيو إذا   IPعنواف ب

 .IPللتحقق من تكوين عنواف 
قبل  يهاؿ إلو وصالكشبكة فريدة واحدة جيب تُعامل  على االنًتنت  ةكل شركة أو مؤسسة مذكور 

يعيشوف  نالذيُت عنواف؛ اؼبضيف االشركة. شبكة كل شركة ؽبتلك ضيف فردي ضمن إمكانية االتصاؿ دب
لى الفريد ع و، لكن كل مضيف معرَّؼ بعنوانذاؾ نفس عنواف الشبكة وفشاركيتالشبكة تلك يف 

 الشبكة.
11.1 
 والتشبيك الفرعي IPعنونة 

11.1.2 
 دور شبكة اؼبضيف يف شبكة موجَّهة

. IPقبل ضبط تكوين عنواف  هافهمإذل ربتاج اليت يف ىذا القسم، ستتعلم اؼبفاىيم األساسية 
 ن الصحيحة وتعريف كيفية إنشاء شبكاتويبفحص ـبتلف متطلبات الشبكة، ديكنك انتقاء فئة العنا

IP يف حقل يتألف كلو من أصفار كل جهاز أو واجهة رقم مضيف ال ديلك  رعية. جيب أف فال
قيمة اؼبضيف إف الشبكة. تلك يف  IP ؿبجوز لبثالذي يتألف كلو من آحاد اؼبضيف. عنواف اؼبضيف 

لكن و أيضاً،  ةمستعمل 1القيمة و  (.172.16.0.0 عٍت "ىذه الشبكة" أو "السلك نفسو" )مثبًل،ت 1
. حيتوي جدوؿ التوجيو على إدخاالت األولية TCP/IPأشكاؿ يف بعض  IPعمليات بث نادراً، ل
 .ُتحيتوي عادة على معلومات عن اؼبضيفإنو ال لشبكة أو السلك؛ العناوين 
 أىداؼ: ةثبلث افوقناع شبكة فرعية يف واجهة حيّقق IPعنواف إف 
.من النظاـ ديّكناف *   معاعبة استبلـ وإرساؿ الرـز
 لجهاز.لالعنواف احمللي  فاّددحي* 
 اعبهاز.مع شارؾ السلك تتمن العناوين  اً نطاق افّددحي* 

11.1 
 والتشبيك الفرعي IPعنونة 

11.1.3 
 دور عناوين البث يف شبكة موجَّهة

عنواف البث باستعماؿ يتشّكل كل مضيف يف الشبكة. أف يراىا   ةالرسائل مقصود. IPيدعمو بث ال
 .IPلعنواف من اضمن جزء آحاد 
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و إذل بث اؼبوجَّ الالفيضاي. البث و و بث اؼبوجَّ ال -بث اليدعم نوعُت من  IOSنظاـ سيسكو 
يف اعبزء آحاد و على بث اؼبوجَّ ذلك الاؼبوّجو. حيتوي توجييو  يغَّت شبكة/شبكة فرعية معّينة مسموح و 

 - بث ؿبلي. يُعترب و، لكنداً تمدم( ليس 255.255.255.255الفيضاي )البث العنواف. من اؼبضيف 
11.1 
 والتشبيك الفرعي IPعنونة 

11.1.4 
 لشبكةل IPالعناوين تعيُت عناوين واجهة اؼبوّجو و 

أرقاـ شبكة فرعية و أقنعة شبكات فرعية، و ، ة ؽبايبُّت الشكل شبكة صغَتة مع عناوين واجهة معّين
ع شبكة فرعية ديكن الشبكة والشبكة الفرعية( يف كل قنا بتات عن ذلك. عدد بتات التوجيو )ة ناذب

 .n/ التنسيقواسطة أيضاً بربديده 
 مثاؿ:

/8 = 255.0.0.0                 /24 = 255.255.255.0 
 تمرين

ونظاـ  اتموّجه 5من ستعمل يف ىذا التمرين مع أعضاء ؾبموعة آخرين لتصميم طبيعة شبكة 
 .IPعنونة 

11.2 
 يف تكاوين اؼبوّجو DNSدور 

11.2.1 
 ip addressesاألمر 

 -إلنشاء عنواف الشبكة اؼبنطقي لواجهة.  ip addressesاستعمل األمر 
لجلسة اغبالية. لالشبكة أقنعة لتحديد تنسيق  term ip netmask-formatاستعمل األمر 
 :ىي خيارات التنسيق

 اتبتتعداد ال* 
 * عشري منّقط )االفًتاضي(

 * سدس عشري
10.2 
 يف تكاوين اؼبوّجو DNSدور 

11.2.2 
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 ip hostمر األ
 عنواف ساكن يف ملف تكوين اؼبوّجو.-إذل-إدخاؿ إسمينشئ  ip hostاألمر 
11.2 
 يف تكاوين اؼبوّجو DNSدور 

11.2.3 
 ip name-serverشرح األمر 

د خدمة األظباء. ديكنك يزو ت همديكنالذين  ُتاؼبضيفمن ىم عّرؼ ي ip name-serverاألمر 
 ات أظباء يف أمر واحد.كملقم  IPستة عناوين  اهأقصما ربديد 
ن ّدد ملقم أظباء، وسبكّ ورب، جيب أف تعّرؼ أظباء اؼبضيفُت، IPعناوين بالأظباء اؼبيادين طابقة ؼب

DNS . إذل سيعود ، يونظاـ التشغيل إسم مضيف ال يتعّرؼ علكلما تلقىDNS عنواف يعرؼ الل
IP  اعبهاز.اػباص بذلك 

11.2 
 يف تكاوين اؼبوّجو DNSدور 

11.2.4 
 يف موّجو DNSيفية سبكُت وتعطيل ك

خبأ دب IOSف  نظاـ سيسكو تحيو. إسم مضيف مقًتف بيكوف لو فريد ديكن أف  IPكل عنواف 
عملية ربويل يسرّع اؼبخبأ ذلك . EXECأوامر  وستعمللكي تعنواف -إسم مضيففيو تطابقات 

 إذل عناوين.األظباء 

ػ ك  اً إظب. إف IPيف  ومكانبلؿ من خجهاز التعّرؼ على نظاـ تسمية يتيح  IPعّرؼ ي
ftp.cisco.com ( يعّرؼ ميداف بروتوكوؿ إرساؿ اؼبلفاتFTP )تعّقب أثر . لسيسكواػباص ب

 Domainاختصار ) DNSيكوف ملقم أظباء يدير ـببأ األظباء.  IPيعّرؼ أظباء اؼبيادين، 
Name Service ،ىو قم بشكل افًتاضي مع عنواف مل اً خدمة أظباء اؼبيادين( فبكَّن
-router(config)# no ip domainبث ؿبلي. األمر وىو ، 255.255.255.255

lookup إذل األماـ يرسل وّلد أو لن يعنواف يف اؼبوّجو. ىذا يعٍت أف اؼبوّجو -إذل-يعّطل ترصبة اإلسم
 .األظباء ـز بث نظاـرُ 

11.2 
 يف تكاوين اؼبوّجو DNSدور 
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11.2.5 
 show hostsاألمر 

 أظباء وعناوين اؼبضيفُت.ب ةإلظهار الئحة ـببأ show hosts ستعمل األمريُ 
11.3 

 التحقق من تكوين العنونة
11.3.1 

 أوامر التحقق
لتحقق من تكوين ااؼبهم من . IPدث يف شبكات رب يتاؼبشاكل األكثر شيوعاً ال يمشاكل العنونة ى

 زيد من خطوات التكوين.اؼبالعنونة لديك قبل متابعة مع 
 يف شبكاتك: ةلتحقق من تكوين العنوناتيح لك توامر أ ةثبلثىناؾ 
 *telnet --  ة آلية االختبار اؼبتوفر إنو يتحقق من طبقة التطبيقات بُت احملطات اؼبصدر والوجهة؛

 األكثر مشوالً 
 *ping -- يستعمل الربوتوكوؿ ICMP  العنواف اؼبنطقي يف من األجهزة و وصبلت للتحقق من

 جداً ة اختبار أساسي آليةإنو طبقة االنًتنت؛ 
 *trace --  فّعاؿ جداً إنو اؼبسار؛ على يستعمل قيم العمر لتوليد رسائل من كل موّجو مستعمل

 فشل يف اؼبسار من اؼبصدر إذل الوجهةنقاط اليف قدرتو على إجياد 
11.3 

 التحقق من تكوين العنونة
11.3.2 
 pingو telnetاألوامر 

. إذا دل تكن أـ ال كاف ديكنك االتصاؿ باؼبوّجو  فإًتى ل وىو أمر بسيط تستعمل telnetمر األ
أف تعرؼ فس، pingاالتصاؿ بو بواسطة لكن ديكنك  telnetبواسطة اؼبوّجو االتصاؿ بتستطيع 
إعادة استنهاض اؼبوّجو ب، قد ترغب ىذه النقطةيف وظائفية الطبقة العليا يف اؼبوّجو. يف تقع اؼبشكلة 

 مرة أخرى. telnetاالتصاؿ بو بواسطة و 
 EXECيف الصيغة اؼبستخدـ و صيغة مدعـو يف  ىوو  ICMPيرسل رـز صدى  pingاألمر 

مت ( و .النقطة )ُيستدؿ من واحد، كما  pingانتهت صبلحية أمر متيازات. يف ىذا اؼبثاؿ، اال اتذ
 ىايعيد  قديتالنتائج الإليك عبلمة التعّجب )((. من خبلؿ بنجاح، كما ىو مبُّت أوامر  ةأربعتلقي 
 :ping راختباال

 اغبرؼ
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 (التعريف
 .  صدىلرد استبلـ ناجح 

 U وحدة البياناترد انتظار انتهت الصبلحية ب
 C الوجهةيف بلوغ خطأ 
 I االزدحاـتعاي من الرزمة 

 ؟  (Ctrl+Shift+6 X مثبًل،) pingمت اعًتاض عمل األمر 
 & نوع الرزمة ؾبهوؿ
 الرزمةمت زبطي عمر 

صيغة الذات االمتيازات. ديكنك استعماؿ  EXECدَّد مدعـو فقط من الصيغة اؼبم pingاألمر 
اكتب الصيغة اؼبمدَّدة، دخوؿ . لةاالنًتنت اؼبدعوم مقدمةلتحديد خيارات  pingلؤلمر  ةاؼبمدَّد

ping  واضغطEnter  اكتب مثY  األوامر اؼبمدَّدة.عند سطر مطالبة 
11.3 

 التحقق من تكوين العنونة
11.3.3 

 traceمر األ
أظباء اؼبضيفُت إذا  يتم إظهار كما ىو مبُّت يف الشكل )اإلخراج(،   traceعندما تستعمل األمر 

ّثل سب ةساكن. األوقات اؼبذكور  ُتديناميكيًا أو من خبلؿ إدخاالت جدوؿ مضيف ةعناوين مًتصبَ  تكان
 .ةثبلثالمن اؼبسبارات يعود كل مسبار  يالوقت اؼبطلوب لك

 .AppleTalkو VINESو CLNSو IPيدعمو  traceاألمر مبلحظة: 
طبيعي نتيجة . ىذا على شاشة العرضقبمة )*( تظهر إذل الوجهة اؽبدؼ،  traceصل يعندما 

 اؼبسبار.رـز  ىحدإرداً على انتهت صبلحيتو وقت 
 األجوبة األخرى تتضمن:

!H --  ؿ.وصو الئحة عاد توجيهو، عادة نتيجة دل يُ اؼبسبار تلقاه اؼبوّجو، لكن 
P -- .الربوتوكوؿ غَت فبكن الوصوؿ إليو 
N -- االشبكة غَت فبكن الوصوؿ إليه. 
U -- .اؼبنفذ غَت فبكن الوصوؿ إليو 
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 الوقتانتهت صبلحية  --* 
10.4 

 تعيُت أرقاـ شبكة فرعية جديدة إذل الطبيعة
11.4.1 
 لطبيعةبا سبرين ربد  

 
 تمرين

لعمل مع أعضاء ا يى األوذلمهمتك . لتول سيسكو ةشهاد تكوأعضاء ؾبموعلقد تلقيت أنت 
لرسم التمرين  ةمشاهب ُتموّجه 5من طبيعة تكوف . سIPنظاـ عنونة و تصميم طبيعة أخرى لؾبموعة 
رسم التمرين القياسي راجع . تغيَتاتكما ىو مبُّت لكن مع بضع   ُتموّجه 5اؼبؤلف من القياسي 

مبلئم  IPنظاـ عنونة إذل صل و تتمل. جيب أف اؼبعدَّؿ اؼببُّت يف ورقة العُت موّجه 5اؼبؤلف من 
إعداد التمرين القياسي. بعدىا ستستعمل عن  ةـبتلف Cاستعماؿ عدة عناوين فئة ب

ConfigMaker استعماؿ أوراؽ العمل بىذا التمرين ديكنك تنفيذ للشبكة. اػباص رظبك نشاء إل
 .ةمتوفر  تإذا كان ةمعدات التمرين الفعليمع أو العمل 

 تلخيص
. ىذا حيدث ألف كل عقدة أخرى حطاتدباؼبلقمات أو ب، تتصل احملطات TCP/IPيف بيئة * 

عنواف البت معروؼ ك 32مؤلف من عنواف منطقي فريد  اؽب TCP/IPستعمل طقم الربوتوكوالت ت
IP. 

 أىداؼ: ةثبلث افقناع شبكة فرعية يف واجهة حيّققمع  IPعنواف * إف 
.معاعبة استبلمن النظاـ ديّكناف *   ـ وإرساؿ الرـز
 لجهاز.لالعنواف احمللي  افّددحي* 
 اعبهاز.مع شارؾ السلك تتمن العناوين  اً نطاق افّددحي* 

 كل مضيف على الشبكة.أف يراىا  تريد اليت تلك  يبث ىال* رسائل 
 ذه الواجهة.ؽبإلنشاء عنواف الشبكة اؼبنطقي  ip addressesستعمل األمر ا* 

 عنواف ساكن يف ملف تكوين اؼبوّجو.-إذل-ؿ إسمإدخاينشئ  ip host* األمر 
 د خدمة األظباء.يزو ت همديكنالذين  ُتاؼبضيفمن ىم عّرؼ ي ip name-serverاألمر * 
 أظباء وعناوين اؼبضيفُت.ب ةإلظهار الئحة ـببأ show hostsستعمل األمر يُ * 

 .IPللتحقق من تكوين عنواف  traceو pingو telnet* ديكن استعماؿ األوامر 
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 11الفصل -777
 نظرة عامة

(. ستتعلم IP" عملية ضبط تكوين عناوين بروتوكوؿ االنًتنت )IP"عنونة الفصل تعلمت يف لقد 
طبقة الشبكة، وظائف التشبيك الرئيسية يف يف تنفيذ  واؼبوّجو وعمليات تالايف ىذا الفصل عن استعم

(. باإلضافة Open System Interconnection)اختصار  OSI يطراز اؼبرجع، لل3الطبقة 
تتعّقب اؼبوّجهات أف توجيو والربوتوكوالت اؼبوجَّهة وكيف البُت بروتوكوالت الفرؽ إذل ذلك، ستتعلم 

، ستتعلم عن أساليب  ًً توجيو وال (distance-vector) توجيو اؼبسايفّ الاؼبسافة بُت األماكن. أخَتًا
توجيو المشاكل واحد منها كل حيل  ف وكي( hybrid)توجيو اؽبجُت وال (link-stateالوصلّي )
 .ةالشائع

11.1 
 أساسيات التوجيو

11.1.1 
 ربديد اؼبسار

(. وظيفة 3غيمة شبكة، حيدث يف طبقة الشبكة )الطبقة اليت سبر عرب ربديد اؼبسار، غبركة اؼبرور 
لرزمة.  ةاؼبفّضل عاعبةاؼبإنشاء من و ما م اؼبسارات اؼبتوفرة إذل وجهة يقيمن تربديد اؼبسار سبّكن اؼبوّجو 

ستعمل معلومات طبيعة الشبكة عند تقييم مسارات الشبكة. ىذه اؼبعلومات ديكن أف تخدمات التوجيو 
غل يف تتشاليت من خبلؿ العمليات الديناميكية ديكن ذبميعها مسؤوؿ الشبكة أو  اضبط تكوينهي

 الشبكة.
لشبكات اؼبًتابطة ببعضها. طبقة ارب ـز طرؼ لطرؼ عرُ للجهد -أفضلب اً زّود طبقة الشبكة تسليمت

حيّدد أف إلرساؿ الرـز من الشبكة اؼبصدر إذل الشبكة الوجهة. بعد  IPستعمل جدوؿ توجيو تالشبكة 
ما يف واجهة  ها قبليتيأخذ الرزمة الإنو . إذل األماـ الرزمةسبرير ستعمل، يُكمل سيمسار أي اؼبوّجو 

 -يعكس أفضل مسار إذل وجهة الرزمة. آخر ذ أو منفأخرى واجهة إذل إذل األماـ ديّررىا و 
11.1 

 أساسيات التوجيو
11.1.2 
 الوجهةإذل وّجو اؼبوّجهات الرـز من اؼبصدر تكيف 
بُت اؼبوّجهات بشكل متناغم. كما  ةسارات اؼبتوفر اؼبّثل الشبكة سبحقاً، جيب أف  ةتكوف عمليّ لكي 

عرّب تلك توّجهات كعنواف شبكة. جيب أف اؼب وستعملتيبُّت الشكل، كل خط بُت اؼبوّجهات لو رقم 
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استعماؿ بالرـز من مصدر كبو وجهة. تمرير عملية توجيو ل استعملهأف تالعناوين عن معلومات ديكن 
 ربط الشبكات اؼبستقلة.يزّود اتصاؿ ترحيل تطبقة الشبكة أف تستطيع تلك العناوين، 

نطاؽ الّسن أيضًا استعماؿ لشبكة حيالوصبلت الداخلية لكامل رب  ع 3تناغم عناوين الطبقة إف 
ويبّذر السعة  اتالعمليعلى غَت ضروري  اً بث عبءالبث غَت ضروري. يستحضر حصوؿ  ودبنع اؼبوجي

بث. باستعماؿ عنونة طرؼ لطرؼ متناغمة لتمثيل مسار التاج إذل تلقي ربال وصبلت يف أي أجهزة أو 
أو األجهزة  إذل الوجهة من دوف إرىاؽ اً طبقة الشبكة أف ذبد مسار تستطيع وصبلت الوسائط، 

 .ةغَت ضروري الوصبلت الداخلية للشبكة بعمليات بث
11.1 

 أساسيات التوجيو
11.1.3 

 عنونة الشبكة واؼبضيفُت
 يستعمل اؼبوّجو عنواف الشبكة لتعريف الشبكة الوجهة )شبكة اؼبناطق احمللية( لرزمة ضمن شبكات

 اؼبوّجو.ب ةلو صو م اً ؼ أقسامكات تعرّ أرقاـ شب ة. يبُّت الرسم ثبلثمًتابطة
مسؤوؿ شبكة يعُّت عناوين مضيفي الشبكة ينشئها لبعض بروتوكوالت طبقة الشبكة، ىذه العبلقة 

تعيُت عناوين اؼبضيفُت يكوف بروتوكوالت طبقة الشبكة، بقية مسبقاً. ل ةؿبّددداخلية وفقًا ػبطة عنونة 
ن ويعنانوعاً من أنواع ستعمل تعنونة بروتوكوالت الشبكة جزئي أو كلي. معظم أنظمة بشكل  اً ديناميكي

 -. 1رقم الشبكة  وفشاركيت ُتمضيف ةثبلثيوجد قد. يف الرسم، عُ الأو  ُتضيفاؼب
11.1 

 أساسيات التوجيو
11.1.4 

 انتقاء اؼبسار وتبديل الرـز
 ُتوظيفت استعماؿب، أخرىوصلة بيانات إذل ًتحيل رزمة من وصلة بيانات باؼبوّجو عادة يقـو 
 :تُتأساسي

 * وظيفة ربديد مسار
 * وظيفة تبديل.

يستعمل اؼبوّجو جزء  .تلك عنونة لوظائف التوجيو والتبديلالستعمل اؼبوّجهات تيوّضح الشكل كيف 
 اؼبسار.لى طوؿ الرزمة إذل اؼبوّجو التارل عمن أجل سبرير اؼبسارات ينتقي العنواف ليف الشبكة 
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. ةإذل األماـ من خبلؿ واجهة ثانيسبريرىا و  ةو قبوؿ رزمة يف واجهة واحدلموجّ لتيح وظيفة التبديل ت
العنواف يف . جزء العقدة إذل األماـ الرزمةتمرير واجهة لأنسب انتقاء من وظيفة ربديد اؼبسار سبّكن اؼبوّجو 
 ح.الشبكة الوجهة( لتسليم الرزمة إذل اؼبضيف الصحيبؿ و صو اؼبيستعملو اؼبوّجو األخَت )اؼبوّجو 

11.1 
 أساسيات التوجيو

11.1.5 
 بروتوكوؿ التوجيومقابل  وجَّواؼبربوتوكوؿ ال

 وبروتوكوؿ التوجيو. الربوتوكوؿ اؼبوجَّوغالباً ما حيصل خلط بُت اؼبصطلحُت، بُت بسبب الشبو 
معلومات يف عنواف طبقة شبكتو ما يكفي من الربوتوكوؿ اؼبوجَّو ىو أي بروتوكوؿ شبكة يزّود 

ؼ الربوتوكوالت اؼبوجَّهة تنسيقات على نظاـ العنونة. تعرّ إذل آخر بناًء رزمة من مضيف مرير بتللسماح 
ن ع( ىو مثاؿ IP. بروتوكوؿ االنًتنت )إذل آخرالرـز من نظاـ يتم عادة نقل اغبقوؿ ضمن الرزمة. 

 بروتوكوؿ موجَّو.
نقل بروتوكوؿ تركة معلومات التوجيو. آليات ؼبشاىا بتزويد اً موجَّه دعم بروتوكوالت التوجيو بروتوكوالً ت

اؼبوّجهات األخرى لتحديث بالتصاؿ الموّجهات لالتوجيو الرسائل بُت اؼبوّجهات. يتيح بروتوكوؿ التوجيو 
 ىي: ن بروتوكوالت التوجيوع TCP/IPاعبداوؿ. أمثلة صيانة و 

 *RIP ( اختصارRouting Information Protocol ،)بروتوكوؿ معلومات التوجيو 
 *IGRP ( اختصارInterior Gateway Routing Protocol ، بروتوكوؿ توجيو

 العّبارة الداخلية(
 *EIGRP ( اختصارEnhanced Interior Gateway Routing Protocol ،

 بروتوكوؿ توجيو العّبارة الداخلية احملّسن(
 *OSPF ( اختصارOpen Shortest Path First ،)فتح أقصر مسار أواًل 

11.1 
 سيات التوجيوأسا

11.1.6 
 طبقة الشبكة تعمليات بروتوكوال

إطار وصلة  اؼبضيفيعنوف عندما حيتاج برنامج مضيف إذل إرساؿ رزمة إذل وجهة يف شبكة ـبتلفة، 
فحص بعملية طبقة شبكة اؼبوّجو تقـو واجهات اؼبوّجو.  ىحدإاستعماؿ عنواف بالبيانات إذل اؼبوّجو، 
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جدوؿ التوجيو الذي يربط الشبكات تستشَت الشبكة الوجهة، مث  الرزمة الواردة لتحديد مقدمة
، اةالرزمة مرة أخرى يف إطار وصلة البيانات اؼببلئم للواجهة اؼبنتقيتم تغليف الواجهات الصادرة. ب
 إذل الوثبة التالية يف اؼبسار. هايف الطابور لتسليمتوضع و 

شبكة اؼبضيف بؿ و صو اؼبآخر. يف اؼبوّجو موّجو من خبلؿ رزمة مت سبرير ىذه العملية كلما ذبري 
يتم تسليمها الوجهة و  التابعة لشبكة اؼبناطق احملليةالرزمة يف نوع إطار وصلة البيانات يتم تغليف الوجهة، 

 إذل اؼبضيف الوجهة.
11.1 

 أساسيات التوجيو
11.1.7 

 توجيو اؼبتعدد الربوتوكوالتال
جداوؿ توجيو لعدة على صيانة يو مستقلة و على دعم عدة بروتوكوالت توج ةاؼبوّجهات قادر 

نفس على لموّجو تسليم الرـز من عدة بروتوكوالت موجَّهة لقدرة ال هتيح ىذتبروتوكوالت موجَّهة. 
 وصبلت البيانات.

11.2 
 ؼباذا بروتوكوالت التوجيو ضرورية

11.2.1 
 اؼبسالك الساكنة مقابل اؼبسالك الديناميكية

اؼبسؤوؿ أف على يف تكوين موّجو. جيب  ايدويًا مسؤوؿ شبكة يكتبهىا يدير معرفة اؼبسالك الساكنة 
 .اً ثيدربتطلب ي شبكة بينيةطبيعة كاف تغيَت يف يدوياً كلما   اّدث إدخاؿ اؼبسالك الساكنة ىذحي

بدء يكتب مسؤوؿ الشبكة أوامر التكوين لأف عمل بشكل ـبتلف. بعد تمعرفة اؼبسالك الديناميكية 
معلومات جديدة من مت تلقي معرفة التوجيو تلقائيًا كلما بتحديث عملية توجيو قـو ت، توجيو ديناميكي
 عملية التحديث.من يف اؼبعرفة الديناميكية بُت اؼبوّجهات كجزء يتم تبادؿ التغيَتات . الشبكة البينية
11.2 

 ؼباذا بروتوكوالت التوجيو ضرورية
11.2.2 
 ؿ مسلك ساكناؼباذا استعم

لكشف عن كل شيء امفيدة. دييل التوجيو الديناميكي إذل تطبيقات و عدة ل التوجيو الساكن
ّكنك دي. الداخليةالوصبلت تلك إخفاء أجزاء من ب، ألسباب أمنية، قد ترغب عن شبكة بينيةمعروؼ 

 عن الشبكات احملظورة. هاتريد كشفاليت ربديد اؼبعلومات من التوجيو الساكن 
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 اً كوف مسلكيمسار واحد فقط، ديكن أف من خبلؿ لشبكة اإذل الوصوؿ يكوف باإلمكاف عندما 
ضبط تكوين التوجيو الساكن إف يدعى شبكة مبتورة.  اتالشبكمن . ىذا نوع اً إذل الشبكة كافي اً ساكن

 عبء التوجيو الديناميكي. إذل شبكة مبتورة جيّنب
11.2 

 ؼباذا بروتوكوالت التوجيو ضرورية
11.2.3 
 ستعمل مسلك افًتاضييُ كيف 

إدخاؿ يف جدوؿ التوجيو يوّجو الرـز إذل الوثبة التالية عندما  -ؼبسلك افًتاضي  الً ابُّت الشكل استعمي
من بصراحة يف جدوؿ التوجيو. ديكنك ضبط اؼبسالك االفًتاضية كجزء  ةالوثبة مذكور ال تكوف تلك 
 التكوين الساكن.

ن علكن ليس و ، Xة شبكة الشركة طبيعؿبددة عن معرفة  Xيف ىذا اؼبثاؿ، سبتلك موّجهات الشركة 
غيمة من خبلؿ  ان كل شبكة أخرى فبكن الوصوؿ إليهعاحملافظة على معرفة إف الشبكات األخرى. 

ؿبّددة وغَت منطقي، إذا دل نقل مستحيبًل. بداًل من احملافظة على معرفة  ضروريأمر غَت االنًتنت ىو 
للوصوؿ  وستعمليسلك االفًتاضي الذي ديكن أف اؼبعن  Xكل موّجو يف الشركة يتم تبليغ  الشبكة، عن 

 الرزمة إذل االنًتنت.توجيو إذل أي وجهة ؾبهولة ب
11.2 

 ؼباذا بروتوكوالت التوجيو ضرورية
11.2.4 

 ؼباذا التوجيو الديناميكي ضروري
 ستعملت تالطبيعة بناًء على ما إذا كانمع تغيَتات يف الشكل تتكّيف بشكل ـبتلف  ةالشبكة اؼببّين

 بشكل ساكن أو ديناميكي. اعلومات توجيو مضبوط تكوينهم
بناًء على بشكل صحيح إذل أخرى لموّجهات توجيو رزمة من شبكة ليتيح التوجيو الساكن 
 ًتحيللىناؾ  ةاؼبوّجو جدوؿ توجيهو ويتبع اؼبعرفة الساكنة اؼبتواجديستشَت اؼبعلومات اؼبضبوط تكوينها. 

يسّلم الرزمة  C. اؼبوّجو Cالرزمة إذل اؼبوّجو  لرحّ ي، و الشيء نفسب Dوّجو اؼبيقـو . D الرزمة إذل اؼبوّجو
 إذل اؼبضيف الوجهة.

الرزمة إذل اؼبوّجو  قادرًا على ترحيل Aكوف اؼبوّجو لن ي، Dواؼبوّجو  Aإذا فشل اؼبسار بُت اؼبوّجو 
D اؼبوّجو يتم يعاد ضبط تكوين اؼبسلك الساكن. إذل أف ذلك استعماؿ بA  ًل الرـز رحّ حبيث ي يدويا

 .الشبكة الوجهة مستحيبلً مع االتصاؿ سيكوف ، Bاؼبوّجو من خبلؿ 
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، ديكن أف تصل Aاؼبوّجو الذي يوّلده . وفقًا عبدوؿ التوجيو ربيقّدـ التوجيو الديناميكي مرونة أك
متوفر  مسار ثاي إذل الوجهةىناؾ  . لكنDاؼبسلك اؼبفّضل من خبلؿ اؼبوّجو على  االرزمة إذل وجهته

يعّدؿ جدوؿ س، معطّلة Dاؼبوّجو الوصلة بعلى أف  A. عندما يتعّرؼ اؼبوّجو Bاؼبوّجو من خبلؿ 
تابع اؼبوّجهات إرساؿ تاؼبسار اؼبفّضل إذل الوجهة. يصبح  Bاؼبوّجو الذي دير عرب جعل اؼبسار فيتوجيهو، 
 .الوصلة هىذعرب الرـز 

 جدوؿ توجيهو مرة َتغيت Aاؼبوّجو يستطيع ، لعملإذل ا Dو Aاؼبسار بُت اؼبوّجهات يعود عندما 
إذل الشبكة  Cو Dذباه عقارب الساعة من خبلؿ اؼبوّجهات اؼبعاكس اللمسار لد تفضيبًل حدّ يأخرى ل
مسارات عرب حركة اؼبرور من نفس اعبلسة توجيو بروتوكوالت التوجيو الديناميكي أيضاً تستطيع الوجهة. 

 فضل. ىذا ُيسمى مشاركة اغِبمل.أداء أتحقيق ـبتلفة يف شبكة ل
11.2 

 ؼباذا بروتوكوالت التوجيو ضرورية
11.2.5 

 عمليات التوجيو الديناميكي
 لموّجو:ل تُتأساسي تُتفييعتمد قباح التوجيو الديناميكي على وظ

 جدوؿ توجيواحملافظة على * 
 ت األخرىاؼبوّجهاعلى ربديثات توجيو، على ىيئة لمعرفة يف الوقت اؼبناسب، ل* توزيع 
عّرؼ بروتوكوؿ التوجيو يتوجيو الديناميكي على بروتوكوؿ توجيو ؼبشاركة اؼبعرفة بُت اؼبوّجهات. اليتكل 

 بروتوكوؿ التوجيو:يوّضح اؼبوّجهات اجملاورة. مثبًل، باؼبوّجو عندما يتصل  ايستعملهاليت ؾبموعة القواعد 
 اتثيحدالت* كيفية إرساؿ 

 اتثيحدالتيف تلك ة اؼبعرفة اؼبتواجدىي * ما 
 إرساؿ ىذه اؼبعرفةمىت جيب * 

 ات* كيفية إجياد مستلمي التحديث
11.2 

 ؼباذا بروتوكوالت التوجيو ضرورية
11.2.6 
 ختلف القياسات اؼبًتيةدبمسارات الشبكة على اؼبسافات يتم ربديد كيف 
ديد أفضل الرئيسي ىو رب اىدفهيكوف ث جدوؿ توجيو، يحدبتخوارزمية التوجيو تقـو عندما 

وّلد ت. ا اػباصةطريقتهعلى  "أفضلمعٌت كلمة "فّسر تيف اعبدوؿ. كل خوارزمية توجيو  هااؼبعلومات لشمل
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كلما  الرقم اؼبًتي أصغر،  كلما كاف الشبكة. عادة،  عرب ، يدعى القيمة اؼبًتية، لكل مسار اً اػبوارزمية رقم
 اؼبسار أفضل.كاف 

لمسار؛ ديكنك احتساب قياسات مًتية لواحدة على ميزة بناًء ديكنك احتساب القياسات اؼبًتية 
 كالتارل:  يىمن غَتىا اؼبوّجهات أكثر  استعملهاليت تعدة فبيزات. القياسات اؼبًتية دمج أكثر تعقيداً ب

ميغابت بالثانية  11سعة ؛ )عادة، وصلة إيثرنت يف الوصلةسعة البيانات  -- اؼبوجينطاؽ ال* 
 كيلوبت بالثانية(  64سعة على خط مؤّجر مفّضلة 

 الوجهةإذل من اؼبصدر وصلة كل لى  طوؿ الوقت اؼبطلوب لنقل رزمة ع --* اؼبهلة 
 وصلةكموّجو أو   يكمية النشاط يف مورد شبك  --مل اغبِ * 
 يةشبكوصلة كل اء يف  خطاألمعّدؿ شَت عادة إذل ت -- وثوقية* اؼب

 اوجهته تصل إذلأف الرزمة قبل  اخبلؽبسافر من تجيب أف اليت عدد اؼبوّجهات  -- * عدد الوثبات
 55)حوارل  IBMاستعماؿ تّكات ساعة كمبيوتر بيف وصلة بيانات التأخَت  -- * التّكات

 (.ةميلليثاني
قياس آخر، أي مالية، أو أو تكلفة ، اؼبوجينطاؽ على الرتكز عادة تقيمة عشوائية،  --* الكلفة 

 مسؤوؿ الشبكةيعّينو 
11.2 

 التوجيو ضرورية ؼباذا بروتوكوالت
11.2.7 

 الفئات الثبلث لربوتوكوالت التوجيو
 :تُتخوارزميتُت أساسيواحدة من معظم خوارزميات التوجيو كتصنيف ديكن 
 ؛ أوة* مسافيّ 
 .ّية* وصل
يعيد أسلوب حالة و . الشبكة البينيةيف وصلة أي إذل واؼبسافة  أسلوب التوجيو اؼبسايّف حيّدد االذباهإف 
)أو على األقل  الشبكة البينية( إنشاء الطبيعة الدقيقة لكامل أيضًا أقصر مسار أوالً ى اؼبسمالوصلة )

 (.اؼبوّجويقع فيو الذي  لجزءل

تناوؿ ت. ّيةوارزميات اؼبسافواػبخوارزميات حالة الوصلة بُت فبيزات األسلوب اؽبجُت اؼبتوازف جيمع 
بُّت تمن خوارزميات التوجيو تلك و  ةاإلجراءات واؼبشاكل لكل واحد ةالتاليالعديدة الصفحات 
 .إذل أد ى حد اؼبشاكلخفيف األساليب لت
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11.2 
 ؼباذا بروتوكوالت التوجيو ضرورية

11.2.8 
 الوقت للتقارب

أو طبيعة الشبكة بسبب منو تغَّتت لتوجيو الديناميكي. كلما أساسية بالنسبة لخوارزمية التوجيو 
 ةاؼبعرفة معاينة دقيقجيب أف تبُّت معرفة الشبكة أيضاً.  قاعدةتتغَّت إعادة تكوين أو فشل، جيب أف 

 دعى تقارب.تمتناغمة للطبيعة اعبديدة. ىذه اؼبعاينة و 
بأهنا الوصبلت يقاؿ عن تلك نفس اؼبعرفة، تعمل مع  شبكة بينيةكل اؼبوّجهات يف تكوف  عندما 
تستمر خبلؽبا  يتة الوقت الالشبكة ألنو يقّلل فًت يف . التقارب السريع ىو ميزة مرغوب هبا تقاربت

 /مبّذرة.ةقرارات توجيو غَت صحيحبازباذ اؼبوّجهات 
11.3 

 التوجيو اؼبسايفّ 
11.3.1 

 أساسيات التوجيو اؼبسايفّ 
. تلك التحديثات آخرن جدوؿ توجيو من موّجو إذل عدورية  اً ّرر خوارزميات التوجيو اؼبسايّف ُنسخسب

 الطبيعة. تتبادؿ تغيَتاتالدورية بُت اؼبوّجهات 
مباشرة. مثبًل، يف الرسم، يتلقى بو اؼبوصولة  ةيتلقى كل موّجو جدوؿ توجيو من اؼبوّجهات اجملاور 

يؤدي إذل زيادة )كعدد الوثبات(  اً مسافيّ  اً رقم B. يضيف اؼبوّجو Aمعلومات من اؼبوّجو  Bاؼبوّجو 
طوة اػبنفس عملية ذبري . Cر، اؼبوّجو جاره اآلخذاؾ إذل مث ديّرر جدوؿ التوجيو اعبديد  ةاؼبسافيّ القيمة 
 .ةمباشر اؼبتجاورة اؼبوّجهات  يف كل االذباىات بُتىذه خطوة 

على قاعدة  ةافظمن احملمكن تتاػبوارزمية لكي يف تًتاكم مسافات الشبكات  ،يف هناية اؼبطاؼ
الطبيعة عرؼ أف يلموّجو لتيح تمعلومات طبيعة الشبكة. لكن اػبوارزميات اؼبسافّية ال عن بيانات 
 .للشبكة البينيةالدقيقة 

11.3 
 التوجيو اؼبسايفّ 

11.3.2 
 تبادؿ الربوتوكوالت اؼبسافّية جداوؿ التوجيوتكيف 

كل إذل    تؤدييتجَتانو. يف الشكل، الواجهة العلى ؼ كل موّجو يستعمل التوجيو اؼبسايّف يبدأ بالتعرّ 
عملية اكتشاؼ الشبكة اؼبسافّية، مع استمرار . 1تساوي مسافة بأف ؽبا  ةشبكة موصولة مباشرة مبّين
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من كل جار.  اىاتلقاليت تعلى اؼبعلومات بناًء الشبكات الوجهة إذل كتشف اؼبوّجهات أفضل مسار ت
. كل إدخاؿ Bمن اؼبوّجو  اىاعلى اؼبعلومات اليت يتلقبناًء عن الشبكات األخرى  Aمثبًل، يتعّلم اؼبوّجو 

 .ماالشبكة يف اذباه كم تبعد تلك ة مًتاكمة إلظهار  يّ مسافقيمة لو لشبكة أخرى يف جدوؿ التوجيو 
11.3 

 التوجيو اؼبسايفّ 
11.3.3 

 شبكة اؼبوّجهاتيف كيفية تنتشر تغيَتات الطبيعة 
جدوؿ التوجيو. كما ىو ذبري ربديثات الطبيعة يف شبكة بروتوكوؿ مسايّف، جيب أف تتغَّت عندما 
. آخرتغيَتات الطبيعة خطوة خبطوة من موّجو إذل ستمر ربديثات تعملية اكتشاؼ الشبكة، اغباؿ مع 

من جَتانو جار كل إذل  كامل جدوؿ توجيهو لكي يرسل  تصل اػبوارزميات اؼبسافّية بكل موّجو ت
عنواف ال( و ةًتيقياساهتا اؼب اعرّفهتاجملاورين. تتضمن جداوؿ التوجيو معلومات عن ؾبموع كلفة اؼبسار )

 يف اعبدوؿ. ةكل شبكة متواجدإذل  وؿ على اؼبسار لموّجو األلاؼبنطقي 
11.3 

 التوجيو اؼبسايفّ 
11.3.4 

 مشكلة حلقات التوجيو
إدخاالت يسّبب لشبكة يف تكوين جديد لالتقارب البطيء كاف دث حلقات التوجيو إذا  ربديكن أف 

 دث حلقة توجيو:ربتوجيو غَت متناغمة. يوّضح الشكل كيف ديكن أف 
يقاؿ كل اؼبوّجهات معرفة متناغمة وجداوؿ توجيو صحيحة. سبلك  ، 1ل الشبكة قبل فشمباشرة . 1
ىو من  1الشبكة إذل  Cلموّجو لاؼبسار اؼبفّضل أف بقية ىذا اؼبثاؿ يف تقاربت. افًتض قد الشبكة أف 

 .3 يى 1الشبكة إذل  Cاؼبسافة من اؼبوّجو أف ، و Bخبلؿ اؼبوّجو 
توجيو عن  A. يتوقف اؼبوّجو Aإذل اؼبوّجو  اً ربديث Eو ، يرسل اؼبوجّ 1فشل الشبكة ت. عندما 2
. بعد لفشلدل يتم إببلغها با وذلك ألنفعل تابع ت Dو Cو B، لكن اؼبوّجهات 1الشبكة إذل الرـز 

دل  C؛ لكن اؼبوّجو 1توجيو إذل الشبكة عن ال Dو Bوّجهات اؼبتوقف ت، وثيدرب Aعندما يرسل اؼبوّجو 
 .Bمن خبلؿ اؼبوّجو  1الشبكة من اؼبمكن الوصوؿ إذل زاؿ ي، ال Cلموّجو بالنسبة ل. اً ربديثيتلق 
من خبلؿ  1مسار إذل الشبكة مشَتًا إذل ، Dإذل اؼبوّجو  اً ربديثًا دوري Cاآلف يرسل اؼبوّجو . 3
 ، وينشرة، لكن غَت الصحيحةاؼبعلومات اعبيد هجدوؿ توجيهو لتبياف ىذ D. يغَّت اؼبوّجو Bاؼبوّجو 
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متوجهة إذل ، اخل. أي رزمة Eو B اؼبعلومات إذل اؼبوّجهات Aاؼبوّجو  . ينشرAت إذل اؼبوّجو اؼبعلوما
 .مرة أخرى Cإذل مث  Dإذل  Aإذل  Bإذل  Cحلقة من اؼبوّجو يف اآلف تدخل س 1الشبكة 

11.3 
 التوجيو اؼبسايفّ 

11.3.5 
 هنايةإذل ما ال تعداد المشكلة 

بالدوراف يف  1لشبكة لالتحديثات غَت الصاغبة ستستمر ة، لمثاؿ من الصفحة السابقاستكمااًل ل
يدعى التعداد إذل ما ال الذي أخرى توقف اغبلقة. ىذا الشرط، ما عملية تأيت إذل أف اغبلقة اؼبفرغة 

حوؿ الشبكة بالرغم من حقيقة أف الشبكة الوجهة، الشبكة يف حلقة باستمرار تدور الرـز جيعل هناية، 
تواجد حلقة باؼبعلومات غَت الصاغبة تسمح التعداد إذل ما ال هناية، باؼبوّجهات قـو ت. بينما معطّلة، 1

 توجيو.
الرزمة مرت كلما  عدد الوثباتل( ة)اؼبًتي ةاؼبسافيّ تزداد القيمة من دوف تدابَت مضادة إليقاؼ العملية، 

  جداوؿ التوجيو.معلومات خطأ يفوجود الشبكة بسبب عرب حلقة يف تلك الرـز تدور موّجو آخر. عرب 
11.3 

 التوجيو اؼبسايفّ 
11.3.6 

 أقصىحد حل تعريف 
، لكن مشكلة حلقة التوجيو ديكن أف تتطلب نفسها بنفسها حخوارزميات التوجيو اؼبسايّف تصحّ 

على أهنا ؼ الربوتوكوالت اؼبسافّية البلهناية . لتجّنب ىذه اؼبشكلة اؼبطوَّلة، تعرّ إذل ما ال هناية أوالً  اً تعداد
 (.اتلوثبلبسيط تعداد  توجيو )مثبًل،للمًتي قياس الرقم إذل ذلك . يشَت ؿبّدد رقم أقصى
يتخطى القياس إذل أف بأف تستمر لقة التوجيو غبىذا األسلوب، يسمح بروتوكوؿ التوجيو بواسطة 
 ةؼبسافيّ االقيمة فوؽ وىذا ي، ةوثب 16 ػى اؼبسموحة. يبُّت الرسم القيمة اؼبًتية كو قصالاؼبًتي القيمة 

القيمة اؼبًتية تتخطى اؼبوّجو الرزمة. يف أي حاؿ، عندما يرمي ، و ةوثب 15اليت تساوي ى و القص ةاالفًتاضي
 .اغَت فبكن الوصوؿ إليهبأهنا  1عترب الشبكة تُ القيمة القصوى، 

11.3 
 التوجيو اؼبسايفّ 

11.3.7 
 حل األفق اؼبنقسم
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ُمعاد معلومات غَت صحيحة  تناقضتدما عنىو حلقة توجيو لكي ربصل فبكن آخر ىناؾ سبب 
 ىذه اؼبشكلة:ربصل كيف إليك  . أرسلها ىو يتاؼبعلومات الصحيحة المع إذل موّجو إرساؽبا 
 C. لكن اؼبوّجو معطّلة 1أف الشبكة يشَت إذل  Dواؼبوّجو  Bإذل اؼبوّجو  اً ربديث A. ديّرر اؼبوّجو 1

. D، من خبلؿ اؼبوّجو 4تساوي مسافة عند  ةمتوفر  1ة أف الشبكيشَت إذل  Bإذل اؼبوّجو  اً يرسل ربديث
 الف قواعد األفق اؼبنقسم.خيىذا ال 
 و، رغم أن1إذل الشبكة  اً صاغب اً مسار ديلك ال يزاؿ  Cاؼبوّجو أف ، على خطأ، B. يستنتج اؼبوّجو 2

اعبديد إذل اؼبسلك ينصحو فيو ب Aإذل اؼبوّجو  اً ربديث B. يرسل اؼبوّجو تفضيبًل بكثَتأقل ذي قيمة مًتية 
 .1الشبكة 
أنو  Bحيّدد اؼبوّجو و ؛ Bمن خبلؿ اؼبوّجو  1رساؿ إذل الشبكة اإل وديكنأنو اآلف  A. حيّدد اؼبوّجو 3
 1رساؿ إذل الشبكة اإل وديكنأنو  Cحيّدد اؼبوّجو و ؛ Cمن خبلؿ اؼبوّجو  1رساؿ إذل الشبكة اإل وديكن

 حلقة بُت اؼبوّجهات.تدخل يف البيئة س هىذ يفيتم وضعها . أي رزمة Dمن خبلؿ اؼبوّجو 
توجيو عن وصل ربديث األفق اؼبنقسم ذبّنب ىذه اغبالة. كما ىو مبُّت يف الشكل ، إذا حياوؿ . 4

إذل  1ؿ معلومات عن الشبكة ارسإعادة إ Dأو اؼبوّجو  Bاؼبوّجو ال يستطيع ، Aمن اؼبوّجو  1الشبكة 
 عبء التوجيو.من ّلل معلومات التوجيو غَت الصحيحة ويقّلل األفق اؼبنقسم يقفإف . لذا Aاؼبوّجو 

11.3 
 التوجيو اؼبسايفّ 

11.3.8 
 حل تواقيت االنتظار

 عمل كالتارل:تديكنك ذبّنب مشكلة التعداد إذل ما ال هناية باستعماؿ تواقيت انتظار 
يها سابقاً فبكن الوصوؿ إلكاف أف شبكة  لو يشَت إذل . عندما يتلقى موّجو ربديثًا من جار 1

توقيت يبدأ فبكن الوصوؿ إليها، يعّلم اؼبوّجو اؼبسلك كغَت فبكن الوصوؿ إليو و غَت اآلف أصبحت 
ذل أف يشَت فيو إنتظار االتوقيت انقضاء من نفس اعبار يف أي وقت قبل  اً ربديثتلقى انتظار. إذا 
ويزيل  ان الوصوؿ إليهمرة أخرى، يعّلم اؼبوّجو الشبكة كممكا فبكن الوصوؿ إليهأصبحت الشبكة 
 نتظار.االتوقيت 
أصبلً للشبكة،  ةاؼبسجَّلالقيمة أفضل من  ةمًتيقيمة ر ـبتلف مع و اؾبربديث من موّجو وصل . إذا 2

 نتظار.االويزيل توقيت  ايعّلم اؼبوّجو الشبكة كممكن الوصوؿ إليه
ة مًتيقيمة اور ـبتلف مع نتظار من موّجو ؾباالتوقيت انقضاء يف أي وقت قبل  اً ربديثتلقى . إذا 3
توقيت انتظار ساري يكوف ىناؾ  عندمافيو قيمة مًتية أسوأ ث. ذباىل ربديث يحدسيتجاىل الت، أسوأ

 .بأكملهاشبكة ال طوؿ لكي ينتشر خرب حصوؿ تغيَت مهم يفأسمح دبرور وقت اؼبفعوؿ ي
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11.4 
 التوجيو الوصليّ 

11.4.1 
 أساسيات التوجيو الوصليّ 

خوارزمية حالة الوصلة. خوارزميات التوجيو  يلتوجيو ىل ةساسية الثانية اؼبستعملاػبوارزمية األ
أقصر مسار أواًل(، ، Shortest Path Firstاختصار ) SPFاػبوارزميات بأيضاً  ةالوصلّي، اؼبعروف

ت معلوماسبلك اػبوارزمية اؼبسافّية يف حُت أف الطبيعة. عن علومات دباف  على قاعدة بيانات معّقدة رب
خوارزمية التوجيو فإف ن اؼبوّجهات البعيدة، عمعرفة سبلك أي غَت ؿبّددة عن الشبكات البعيدة وال 

. يستعمل التوجيو ترتبط بعضها مع بعضن اؼبوّجهات البعيدة وكيف عاف  على معرفة كاملة ربالوصلّي 
 الوصلّي:

 (LSAs) * إعبلنات حالة الوصلة
 * قاعدة بيانات طوبولوجية

 الناذبة عن ذلك SPF، والشجرة SPFمية * اػبوارز 
 كل شبكةإذل  اؼبسارات واؼبنافذ ب* جدوؿ توجيو 

 Open Shortestاختصار ) OSPF توجيواليف ىذا مفهـو حالة الوصلة  فو اؼبهندسلقد طّبق 
Path First ، .)الوثيقة توي ربفتح أقصر مسار أواًلRFC 1583  مفاىيم عن على وصف

 .OSPFلػحالة الوصلة  وعمليات
11.4 

 التوجيو الوصليّ 
11.4.2 

 كيف تتبادؿ بروتوكوالت حالة الوصلة جداوؿ التوجيو
 اكتشاؼ الشبكة للتوجيو الوصلّي يستعمل العمليات التالية:

مع بعضها البعض. يبدأ كل موّجو مع الشبكات اؼبوصولة مباشرة  LSAرـز تبادؿ اؼبوّجهات ت. 1
 .عنها معلومات مباشرةبو اليت ديلك 

كل ربتوي على  قاعدة بيانات طوبولوجية بالتوازي مع اؼبوّجهات األخرى ببناء كل موّجو يقـو  . 2
 .الشبكة البينيةمن  LSA الرـز
الطبيعة اؼبنطقية كشجرة،  هقابلية الوصوؿ إذل الشبكة. يبٍت اؼبوّجو ىذ SPF. ربتسب اػبوارزمية 3

بروتوكوؿ حالة الوصلة. مث شبكات كل شبكة يف إذل  تألف من كل اؼبسارات اؼبمكنة ت، ىاجذر مع كونو 
 .(SPF)قصر أوالً األسار ويضع اؼبيفرز تلك اؼبسارات 
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كما أنو تلك الشبكات الوجهة، يف جدوؿ التوجيو.  إذل يسرد اؼبوّجو أفضل مساراتو، واؼبنافذ . 4
 عناصر الطبيعة وتفاصيل اغبالة.بحياف  على قواعد بيانات أخرى 

11.4 
 ليّ التوجيو الوص
11.4.3 

 
 كيف تنتشر تغيَتات الطبيعة عرب شبكة اؼبوّجهات

طبيعة حالة  تتكل خوارزميات حالة الوصلة على استعماؿ نفس ربديثات حالة الوصلة. كلما تغَتّ ت
اؼبوّجهات األخرى أو إذل إذل ؿ معلومات ارسقبل غَتىا بإالتغيَت انتبهت إذل  يتاؼبوّجهات التقـو وصلة، 
. ىذا يستلـز إرساؿ معلومات توجيو للتحديثات اؽباكل اؼبوّجهات األخرى استعمتطيع  معُّت تسموّجو 
 :دبا يليكل اؼبوّجو يقـو  كل اؼبوّجهات يف الشبكات. لتحقيق تقارب، إذل  شائعة 

 إذل اعبار.الوصلة ، وكلفة معطبلً أو مشتغبلً ما إذا كاف اعبار و * يتعّقب أثر جَتانو: إسم كل جار، 
اعبَتاف اعبدد، وتتضمن وتكاليف الوصبلت، اجملاورة لو سرد أظباء اؼبوّجهات ت LSA * يبٍت رزمة
 .أصبحوا معطّلُت ناعبَتاف الذيالوصبلت إذل يف تكاليف الوصبلت، و والتغيَتات 

 .من تلقيهاكل اؼبوّجهات األخرى تتمكن  لكي  LSAالرزمة  ه* يرسل ىذ
مت توليدىا  LSAاناتو لكي حيّدث أحدث رزمة يف قاعدة بييدّوهنا ، LSA* عندما يتلقى رزمة 

 من كل موّجو.
كل إذل   تسب اؼبسالكحيمث  ةاؼبًتاكم LSA* يُكمل خريطة للشبكات باستعماؿ بيانات الرـز 

 .SPFالشبكات األخرى باستعماؿ اػبوارزمية 
الوصلة  عيد خوارزمية حالةتقاعدة بيانات حالة الوصلة، حبصوؿ تغيَت يف  LSAرزمة تسّببت كلما 

(SPF احتساب أفضل اؼبسارات و )ّدث جدوؿ التوجيو. مث، يأخذ كل موّجو تغيَت الطبيعة يف رب
 لتوجيو الرزمة. وأقصر مسار الستعمال هديدأثناء رب افاغبسب

 ارتباطات الوب
 Dijkstraخوارزمية 
11.4 

 التوجيو الوصليّ 
11.4.4 
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 حالة الوصلةمهّاف بشأف 
 .اؼبوجينطاؽ العاعبة ومتطلبات الذاكرة، ومتطلبات اؼب -ة ىناؾ مهّاف بشأف حالة الوصل

 عاعبة ومتطلبات الذاكرةاؼب
أف ستعمل اؼبوّجهات ذاكرة أكثر و أف تتطلب تشغيل بروتوكوالت التوجيو الوصلّي يف معظم اغباالت ي
وّجهات أف اؼبمن الشبكة  ومسؤوليتحقق نّفذ معاعبة أكثر من بروتوكوالت التوجيو اؼبسايّف. جيب أف ت

 على تزويد تلك اؼبوارد الضرورية. ةقادر  وهنانتقاليت ي
مباشرة. الوصوؿ إليها  هاديكن ةشبككل تعّقب اؼبوّجهات أثر كل اؼبوّجهات األخرى يف ؾبموعة و ت

 ،ةعلى زبزين معلومات من قواعد بيانات ـبتلف ةللتوجيو الوصلّي، جيب أف تكوف ذاكرهتم قادر بالنسبة 
 SPFالحتساب  Dijkstraاستعماؿ خوارزمية إف جدوؿ التوجيو.  منة، و شجرة الطبيعومن 

يف الشبكة ، مضروب بعدد اؼبوّجهات الوصبلت يف الشبكة البينيةعدد مع  ةتطلب مهمة معاعبة متناسبي
 .البينية

 اؼبوجينطاؽ المتطلبات 
 لرزمة حالة لفيضاف األورلاستهبلكو لالذي جيب  اؼبوجينطاؽ لقلق يتعلق بالآخر لىناؾ سبب 

رسل تستعمل بروتوكوالت التوجيو الوصلّي اليت ت. خبلؿ عملية االكتشاؼ األولية، كل اؼبوّجهات الوصلة
بسبب هتافت  الشبكة البينية كل اؼبوّجهات األخرى. يؤدي ىذا العمل إذل فيضافإذل   LSAرـز 

 يتتوفر غبركة اؼبرور اؼبوجَّهة الاؼب اؼبوجينطاؽ المؤقتًا خيّفض ، و اؼبوجينطاؽ للحصوؿ على الاؼبوّجهات 
مل بيانات اؼبستخدـ. بعد ىذا الفيضاف األورل، تتطلب بروتوكوالت التوجيو الوصلّي عادة فقط نطاؽ رب

 تغيَتات الطبيعة.تبُّت  يتالو  النادرة أو اليت تسّببها األحداث LSAأد ى إلرساؿ رـز  موجي
11.4 

 التوجيو الوصليّ 
11.4.5 

بُت  اتلمسار ل ةقرارات غَت متناغماؼبؤدية إذل غَت اؼبزاَمنة  (LSAs)وصلة إعبلنات حالة ال
 اؼبوّجهات
كل الرـز ربصل على  تأكد أف كل اؼبوّجهات ال يالتوجيو الوصلّي ىاألىم واألكثر تعقيدًا يف الناحية 

LSA ة من الرـز ؾبموعات ـبتلفاليت سبلك . اؼبوّجهات ةالضروريLSA لى عبناًء تسب اؼبسالك رب
نتيجة خبلؼ بُت اؼبوّجهات  ابيانات طوبولوجية ـبتلفة. مث، تصبح الشبكات غَت فبكن الوصوؿ إليه

 ن معلومات مسار غَت متناغمة:عىو مثاؿ ما يلي . بشأف وصلة ما
عدـ إمكانية لتبياف حالة  LSAرزمة ف . يبٍت اؼبوّجها1الشبكة تتعّطل ، Dو C. بُت اؼبوّجهات 1

 .ىذهالوصوؿ 
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أخرى توّضح تغيَت  LSAرزمة تربز اغباجة إذل ؛ العمل 1الشبكة تعاود ، بقليل ذلك . بعد2
 ىذا.الطبيعة التارل 

 اً ستعمل مسار ت Cمن اؼبوّجو األصلية  Network 1, Unreachableالرسالة  ت. إذا كان3
ذل إصل تأف  LSAالرزمة  هىذبإمكاف الحقاً. ذلك التحديث يأيت س، اػباص هبا ثيحدلتل ئاً بطي

 .Network 1, Back Up Nowواليت تقوؿ  Dلموّجو التابعة ل LSAالرزمة بعد  Aاؼبوّجو 
شجرة بشأف أي عضلة مُ  Aاؼبوّجو يواجو ، ديكن أف ةغَت مزاَمن LSAنتيجة حصولو على رـز  .4

SPF  أو مسارات من دوف الشبكة 1ستعمل مسارات تتضمن الشبكة يجيب أف ىل يبٍت. عليو أف ،
 ؟اغَت فبكن الوصوؿ إليهمت اإلببلغ عنها بأهنا وأيها ، 1

التوجيو الوصلّي يؤدي كل اؼبوّجهات، ديكن أف على   بشكل صحيح LSAالرـز توزيع دل يتم إذا 
جداً ديكن أف  الكبَتةالشبكات بروتوكوالت حالة الوصلة يف . إف زيادة يف مسالك غَت صاغبةإذل وجود 
األجزاء األخرى وأتت  أحد أجزاء الشبكة أوالً أتى . إذا LSA لرـزل مشكلة التوزيع اػباطئيزيد من 

ضعف التقارب. قد يُ عّدؿ و ي. ىذا التنويع ديكن أف LSAالحقاً، سيختلف ترتيب إرساؿ وتلقي الرـز 
شبكة . يف هاوجداوؿ توجيه SPF ابٍت أشجارىأف تتعّلم اؼبوّجهات عن إصدارات ـبتلفة للطبيعة قبل ت

بشكل يتم ربديثها  يتمشاكل لؤلجزاء التسّبب  ديكن أف رببسرعة أكيتم ربديثها  يت، األجزاء الةكبَت 
 أبطأ.

11.5 
 سياؽ بروتوكوالت التوجيو اؼبختلفة

11.5.1 
 بروتوكوالت التوجيو اؼبسايّف مقابل بروتوكوالت التوجيو الوصليّ 

 :رئيسية يف عدة نواحي الوصليّ توجيو بالديكنك مقارنة التوجيو اؼبسايّف 
َتانو. اػباص جبالبيانات الطوبولوجية من معلومات جدوؿ التوجيو على التوجيو اؼبسايّف حيصل * 

 LSAرـز بتجميع كل ال الشبكة البينيةحيصل التوجيو الوصلّي على معاينة عريضة لكامل طبيعة و 
 .ةالضروري

معلومات كلما مرت  اىايتلقاليت إذل القيمة اؼبًتية  تو* حيّدد التوجيو اؼبسايّف أفضل مسار بإضاف
و ل . للتوجيو الوصلّي، يعمل كل موّجو بشكل منفصل الحتساب أقصر مسارآخرالتوجيو من موّجو إذل 

 الشبكات الوجهة.إذل 
تغيَتات الطبيعة يف ربديثات جدولية على  اتثيحدالتأيت ت* مع معظم بروتوكوالت التوجيو اؼبسايّف، 

تقارب أبطأ. مع بروتوكوالت التوجيو إذل عادة فبا يؤدي ، آخراؼبعلومات من موّجو إذل سبر دورية. 
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 ةنسبياً اؼبمّرر  ةالصغَت  LSAرـز الإف الطبيعة. يف تغيَتات نتيجة حصوؿ عادة تربز التحديثات الوصلّي، 
 .الشبكة البينيةطبيعة تغيَت يف أي على أسرع للتقارب وقت إذل عادة تؤدي كل اؼبوّجهات األخرى إذل  

11.5 
 وتوكوالت التوجيو اؼبختلفةسياؽ بر 

11.5.2 
 بروتوكوالت التوجيو اؽبجينة

التوجيو اؼبسايّف والتوجيو الوصلّي. بُت فبيزات التوجيو جيمع  تبروتوكوالمن نوع ثالث صاعد ىناؾ 
 ّيةمسافقيمًا ستعمل بروتوكوالت التوجيو اؽبجينة اؼبتوازنة تىذا النوع الثالث يدعى توجيو ىجُت متوازف. 

ن معظم عزبتلف  هاالشبكات الوجهة. لكنإذل أكثر لتحديد أفضل اؼبسارات  ةياسات مًتية دقيققذات 
 قاعدة بيانات التوجيو.للتسّبب بتحديثات على الربوتوكوالت اؼبسافّية باستعماؿ تغيَتات الطبيعة 

ن ع تلفخي ة. لكنويّ ربوتوكوالت الوصلاليتقارب بروتوكوؿ التوجيو اؽبجُت اؼبتوازف بسرعة، ك
ن عالذاكرة وعبء اؼبعاجل. األمثلة و  اؼبوجينطاؽ الموارد أقل ك والوصلّية باستعمالو  ةربوتوكوالت اؼبسافيّ ال

 Intermediate System-to-Intermediateاختصار ) IS-IS يالربوتوكوالت اؽبجينة ى
System ،للطراز  نظاـ وسطي(-إذل-نظاـ وسطيOSIو ،EIGRP ( اختصارEnhanced 

Interior Gateway Routing Protocol ،)من  بروتوكوؿ توجيو العّبارة الداخلية احملّسن
 سيسكو.
11.5 

 سياؽ بروتوكوالت التوجيو اؼبختلفة
11.5.3 

 شبكة مناطق ؿبلية-إذل-توجيو شبكة مناطق ؿبلية
ـبتلف الطبقات السفلى. جيب أف التفاعل مع على  ةقادر أف تكوف جيب أف تفهم طبقة الشبكة و 

دبستوى أد ى  ةـبتلف اً أطر لتصبح  ةعاعبة الرـز اؼبغّلفدببشكل خفي أف تقـو على  ةاؼبوّجهات قادر  تكوف
.ل 3من دوف تغيَت عنونة الطبقة   لرـز

تاج ربشبكة مناطق ؿبلية ىذا. يف ىذا اؼبثاؿ، -إذل-ن توجيو شبكة مناطق ؿبليةع يبُّت الشكل مثاالً 
يف  5اؼبضيف الوجهة إذل إذل مسار  1شبكة اإليثرنت  يف 4حركة مرور الرـز من اؼبضيف اؼبصدر 

لشبكة إلجياد أفضل لاؼبتناغمة  توعنونعلى شبكة اؼبناطق احمللية على اؼبوّجو و  و. يعتمد مضيف2الشبكة 
 مسار.

 2عندما يفحص اؼبوّجو إدخاالت جدوؿ توجيهو، يكتشف أف أفضل مسار إذل الشبكة الوجهة 
الطبقة أطر الواجهة إذل شبكة توكن رينغ مناطق ؿبلية. رغم أف وىو ، To0يستعمل اؼبنفذ الصادر 

توكن رينغ يف إذل  1ركة مرور الرـز من اإليثرنت يف الشبكة غباؼبوّجو أثناء سبرير غَّت تتالسفلى جيب أف 
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. يف الشكل، يبقى عنواف الوجهة الشبكة كما ىيللمصدر والوجهة   3عنونة الطبقة ستبقى ، 2الشبكة 
 .، بغض النظر عن ـبتلف تغليفات الطبقة السفلى5ضيف ، اؼب2

11.5 
 سياؽ بروتوكوالت التوجيو اؼبختلفة

11.5.4 
 شبكة مناطق ؿبلية-إذل-توجيو شبكة مناطق ؿبلية

شبكة اؼبناطق بُت رور اؼبمع، ـبتلف الطبقات السفلى غبركة تتفاعل ، و بػ طبقة الشبكةترتبط جيب أف 
عدة نقاط لرزمة الذي تسلكو الاؼبسار قد يتعّرض ، الشبكة البينيةمنو مع سعة. شبكة اؼبناطق الواو  احمللية

شبكات اؼبناطق احمللية. مثبًل، يف تتخطى نطاؽ ترحيل وؾبموعة متنوعة من أنواع وصبلت البيانات 
 :ةالتالياألمور الشكل، ذبري 

ثبلث وصبلت بيانات  1.3العنواف اؼبوجودة على رزمة من ؿبطة العمل العليا تقطع . جيب أف 1
 سفل.األيف ، اؼببُّت 2.4العنواف على للوصوؿ إذل ملقم اؼبلفات 

 .Aيف إطار توكن رينغ معنوف إذل اؼبوّجو أوالً  ارسل ؿبطة العمل رزمة إذل ملقم اؼبلفات بتغليفهت. 2
يل أطر، غّلفو يف إطار ترحوييزيل الرزمة من إطار توكن رينغ ساإلطار،  Aعندما يتلقى اؼبوّجو  .3
 .Bاؼبوّجو كبو إذل األماـ يرسلو و 

إذل األماـ إذل ملقم اؼبلفات يف إطار إيثرنت يرسلو الرزمة من إطار ترحيل األطر و  Bيزيل اؼبوّجو  .4
 منشأ حديثاً.

 ىاو يستخرج الرزمة وديّرر فإن إطار اإليثرنت 2.4اؼبوجود على العنواف . عندما يتلقى ملقم اؼبلفات 5
 .ةبقة العليا اؼببلئمإذل عملية الط

عناوين  ئهاشبكة مناطق واسعة بإبقا إذل شبكة مناطق ؿبليةمن ن اؼبوّجهات انسياب الرـز سبكّ 
تغليف الرزمة يف أطر وصلة بيانات، كما ىو مبلئم، للوثبة أثناء  ةلطرؼ ثابت-الوجهة طرؼو اؼبصدر 
 اؼبسار.على التالية 

11.5 
 سياؽ بروتوكوالت التوجيو اؼبختلفة

11.5.5 
 انتقاء اؼبسار وتبديل عدة بروتوكوالت ووسائط
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والشبكات الوصبلت من كبَت زّود واجهات لنطاؽ  إهنا تق خدمة الشبكة. أجهزة تطبّ  ياؼبوّجهات ى
شارؾ يف تذكية ديكن أف و  ةنشط اتُعقد شبك يمن السرعات. اؼبوّجهات ىواسع نطاؽ عند الفرعية 

مهاـ وأىداؼ  هادعمباؼبوارد و على  اً ديناميكي اً ربكم ىاات بتزويداؼبوّجهات الشبكتدير إدارة الشبكة. 
 اإلدارة، ومرونة.وسيطرة على بو،  اً موثوق أداءً و ، الشبكة البينيةوصلة 

اؼبوّجهات ؾبموعة متنوعة من اؼبيزات سبلك ، ةتوجيو األساسيالتبديل و الباإلضافة إذل وظائف 
سلسل تكلفة. تتضمن تلك اؼبيزات المن حيث  كة البينيةالشبة يربسُت فعاليف ساعد ت يتاإلضافية ال
 األولوية وتصفية حركة اؼبرور.بناًء على حركة اؼبرور 
 بروتوكوالت توجيوواحد منها لو عادة لدعم عدة مكادس بروتوكوالت، كل  ةاؼبوّجهات مطلوبتكوف 
اؼبوّجهات أيضاً وظائف من تتض، عادة. متواز  بشكل عمل بالتلك البيئات اؼبختلفة ل، وللسماح خاصة بو
 موّصل األسبلؾ.أشكاؿ ؿبدود من شكل دـ أحياناً كعبور وزب

 تلخيص
 :أفتعلمت يف ىذا الفصل لقد 
 انتقاء أفضل مسار غبركة اؼبرور.و لطبقة الشبكة تتضمن عنونة الشبكة  وظائف الشبكة البينية* 

يستعملو اؼبوّجو واآلخر الذي ر ستعمل لتعريف اؼبسايُ * يف عنونة الشبكة، أحد أجزاء العنواف 
 ستعمل للمنافذ أو األجهزة على الشبكة.يُ 

عمل تبروتوكوالت التوجيو وأف حركة مرور اؼبستخدـ؛ بتوجيو لموّجهات لتيح ت* الربوتوكوالت اؼبوجَّهة 
 بُت اؼبوّجهات للمحافظة على جداوؿ التوجيو.

ديكن أف اليت تطرأ ؿ التوجيو؛ اؼبشاكل * اكتشاؼ الشبكة للتوجيو اؼبسايّف يستلـز تبادؿ جداو 
 .ئاً بطي اً تتضمن تقارب

اليت تطرأ اؼبوّجهات األخرى؛ اؼبشاكل إذل تسب اؼبوّجهات أقصر اؼبسارات رب* للتوجيو الوصلّي، 
 ديكن أف تتضمن ربديثات غَت متناغمة.

 .لى حد سواءع * التوجيو اؽبجُت اؼبتوازف يستعمل ظبات التوجيو الوصلّي والتوجيو اؼبسايفّ 
 12الفصل -777

 نظرة عامة
.  IPلضبط تكوين بروتوكوالت توجيو  اً جاىز أصبحت اآلف وقد تعّلمت عن بروتوكوالت التوجيو، 
واحد أو أكثر. ستتعلم  IPبروتوكوؿ توجيو لكي تستعمل كما تعرؼ، ديكن ضبط تكوين اؼبوّجهات 

)اختصار  RIPاليت تدعى  IPوالت توجيو يف ىذا الفصل عن التكوين األورل للموّجو لتمكُت بروتوك
Routing Information Protocol ، )وبروتوكوؿ معلومات التوجيوIGRP  اختصار(

Interior Gateway Routing Protocol ، بروتوكوؿ توجيو العّبارة الداخلية(. باإلضافة
 .IPإذل ذلك، ستتعلم كيفية مراقبة بروتوكوالت توجيو 
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12.1 
 لموّجوالتكوين األورل ل

12.1.1 
 صيغة اإلعداد

ق صبل التكوين. يطبتو بإجياد اؼبوّجو يقـو ، IOSبعد اختبار األجهزة وربميل صورة نظاـ سيسكو 
وظائف الربوتوكوؿ، وعناوين و اؼبوّجو، اػباصة بتفاصيل عن السمات بزّود اؼبوّجو تتلك اإلدخاالت إف 

صيغة يدخل و فإن لف تكوين بدء تشغيل صاحلالواجهة. لكن إذا كاف اؼبوّجو غَت قادر على إجياد م
 دعى صيغة اإلعداد.تتكوين أورل 
طلب منك تأوامر صيغة اإلعداد، ديكنك اإلجابة على األسئلة يف حوار تكوين النظاـ. أداة بواسطة 
لكن  اً كافي  اً لموّجو استعماؿ تكوينلتيح ت هاتكتباليت التكوين. األجوبة ة عن معلومات أساسيتلك األداة 

 :ما يلي، يتضمن اتاؼبيز كمية من   أد ىب
 الواجهاتبجردة * 

 * فرصة لكتابة البارامًتات العمومية
 * فرصة لكتابة بارامًتات الواجهة

 * مراجعة النص الربؾبي اػباص باإلعداد
 أـ ال اؼبوّجو ىذا التكوينأف يستعمل * فرصة لتحديد ما إذا كنت تريد 

عداد، يستعمل اؼبوّجو اإلدخاالت كتكوين مشتغل. خيّزف توافق على إدخاالت صيغة اإلأف بعد 
استعماؿ بدء كتكوين بدء تشغيل جديد، وديكنك   NVRAMاؼبوّجو أيضًا التكوين يف الذاكرة 

 ةباوالواجهة، ديكنك استعماؿ صيغة التمكُت وكت تالربوتوكوالتطبيق مزيد من التغيَتات على اؼبوّجو. ل
 .configureاألمر 

12.1 
 ن األورل للموّجوالتكوي

12.1.2 
 األورل IPجدوؿ توجيو 

بو يف البدء، جيب أف يشَت اؼبوّجو إذل اإلدخاالت عن الشبكات أو الشبكات الفرعية اؼبوصولة 
عن  IOSقناع. يتعّلم نظاـ سيسكو بو  IPعنواف ب امباشرة. جيب أف تكوف كل واجهة مضبوط تكوينه
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عنونة ىو لل. اؼبصدر األورل ما من مصدرمت اغبصوؿ عليو  ىذا ومعلومات القناع من تكوين IPعنواف ال
 يف ملف تكوين.يكتبها مستخدـ 

فتقر ؼبصدر وىي حالة ت، اغبالة اليت وصل هبا إليكموّجهك يف تبدأ تشغيل ، سيلييف التمرين الذي 
داد استعماؿ أداة أوامر صيغة اإلعبعلى اؼبوّجو اغبالة  هىذلك سمح تآخر لتكوين بدء التشغيل. س

 هاتكتباليت معلومات التكوين األساسية. ستتضمن األجوبة أسطر اؼبطالبة اليت تسأؿ عن على اإلجابة و 
 .IPػاؼبنفذ إلعداد واجهات اؼبوّجو ل-إذل-أوامر العنواف
12.1 

 التكوين األورل للموّجو
12.1.3 

 كيف يتعّلم اؼبوّجو عن الوجهات
 ثبلث طرؽ ـبتلفة:بالوجهات إذل ارات اؼبسما ىي تعّلم اؼبوّجهات تبشكل افًتاضي، 

لؤلماف  ةالوثبة التالية إذل الوجهة؛ مفيدعلى أهنا مسؤوؿ النظاـ يدوياً  اعرّفهي --* اؼبسالك الساكنة 
 تقليل حركة اؼبرورلو 

عندما ال الواجب سلكو اؼبسار على أهنا يعرّفها مسؤوؿ النظاـ يدويًا  --* اؼبسالك االفًتاضية 
 معروؼ إذل الوجهة يكوف ىناؾ مسلك

ربديثات دورية من  والوجهات بتلقيإذل ن اؼبسارات عيتعّلم اؼبوّجو  --* التوجيو الديناميكي 
 اؼبوّجهات األخرى.

12.1 
 التكوين األورل للموّجو

12.1.4 
 ip routeاألمر 
 -مسلك ساكن. بإعداد  ip routeاألمر يقـو 

 1كقيمة رقمية من و  عنيتم التعبَت توجيو، اللومات تصنيف العتمادية مصدر مع ياؼبسافة اإلدارية ى
 .أد ى تصنيف االعتماديةكلما كاف ،  كربالرقم أ. كلما كاف 255إذل 

ىذا على تغيَتات ديناميكية لن ربصل تكوين يدوي عبدوؿ التوجيو. إجراء ساكن السلك اؼبيتيح 
حالة اؼبميزة عن اكن بعض اؼبعرفة سالسلك يقّدـ اؼب. قد اً اؼبسار نشطبقي اعبدوؿ طاؼبا يف اإلدخاؿ 
تكوف قيم اؼبسافة اإلدارية اؼبكتوبة يدويًا للمسالك الساكنة إف مسؤوؿ الشبكة. اليت يعرفها التشبيك 
إذا كاف على إحدى الوصبلت ربديثات التوجيو ال يتم إرساؿ ىو االفًتاضي(.  1منخفضة ) اً عادة أرقام

 .اؼبوجينطاؽ العلى  رباف فهي لذا و ، فقط مسلك ساكنها عرّفي
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12.1 
 التكوين األورل للموّجو

12.1.5 
 ip routeاستعماؿ األمر 

ألف  A ىو مبلئم لسيسكو 172.16.1.1تعيُت مسلك ساكن للوصوؿ إذل الشبكة اؼببتورة إف 
تعيُت مسلك ساكن من كما أنو من اؼبمكن الشبكة.  تلك ىناؾ طريقة واحدة فقط للوصوؿ إذل 

وعندىا مطلوب لكل شبكة وجهة، أمر الغيمة. لكن تعيُت مسلك ساكن ىو إذل شبكات  Bسيسكو 
 -أكثر.  اً كوف مسلك افًتاضي مبلئميقد 

 سبرين
 جاورة.تستضبط يف ىذا التمرين تكوين مسلك ساكن بُت موّجهات م

12.1 
 التكوين األورل للموّجو

12.1.6 
 ip default-networkاألمر 

استعماؿ بروتوكوالت بيف الشبكات  اً افًتاضي اً لكمس ip default-networkنشئ األمر ي
 -التوجيو الديناميكي.. 

لشبكة  جدوؿ التوجيو إدخاالً ال يتضمن جداوؿ التوجيو أقصر. عندما تُبقي اؼبسالك االفًتاضية إف 
معرفة كاملة عن كل الشبكات ديلك الرزمة إذل الشبكة االفًتاضية. ألف اؼبوّجو ال يتم إرساؿ ، ماوجهة 

ألرقاـ الشبكات اجملهولة. الواجب أخذه د االذباه حدّ يل ةؿ رقم شبكة افًتاضيااستعم ووجهة، ديكنال
فقط معلومات جزئية عن سبلك  كلكنمسلك عندما ربتاج إذل إجياد  ةاستعمل رقم الشبكة االفًتاضي
أو كل اؼبوّجهات يف الشبكة إذل   ip default-networkضاؼ األمر يالشبكة الوجهة. جيب أف 

الشبكة عن كل الشبكات معرفة لكي سبلك   redistribute staticاألمر اإلضايف مع ستعمل أف يُ 
 االفًتاضية اؼبرّشحة.

12.1 
 التكوين األورل للموّجو

12.1.7 
 ip default-networkاستعماؿ األمر 
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الشبكة  ip default network 192.168.17.0عّرؼ األمر العمومي ييف اؼبثاؿ، 
يف جدوؿ  تإدخاالسبلك  ال يتاؼبسار الوجهة للرـز العلى أهنا  Cالفئة من  192.168.17.1

إذل  Aحيتاج اؼبوّجو قد من الشبكة العمومية. بأف تأيت التحديثات  Xرغب مسؤوؿ الشركة يالتوجيو. ال 
شارؾ تت سيتإذل آلية لتجميع تلك الشبكات ال Aقد حيتاج اؼبوّجو و جدار نار لتحديثات التوجيو. 

 رقم نظاـ مستقل بذاتو.ي آلية ىىكذا . Xًتاتيجية توجيو الشركة اس
12.2 

 بروتوكوالت التوجيو الداخلية واػبارجية
12.2.1 

 النظاـ اؼبستقل بذاتو
واحد أو أكثر، يبُّت معاينة توجيو متناغمة عامل  هاشّغلييتألف النظاـ اؼبستقل بذاتو من موّجهات، 

. ىذا كاتلشر لبذاتو  مستقبلً  اً فريد اً ( نظامNICعلومات الشبكة )إذل العادل اػبارجي. يعُّت مركز م
منك تطلب يسيسكو من  IGRPكػ بروتوكوؿ توجيو  إف بت.  16من النظاـ اؼبستقل بذاتو ىو رقم 

 ىذا يف تكوينك. ربّدد رقم النظاـ الفريد اؼبستقل بذاتوأف 
12.2 

 بروتوكوالت التوجيو الداخلية واػبارجية
12.2.2 
 والت التوجيو الداخلية مقابل اػبارجيةبروتوك

بروتوكوالت أما ستعمل بروتوكوالت التوجيو اػبارجية لبلتصاالت بُت األنظمة اؼبستقلة بذاهتا. تُ 
 ستعمل ضمن نظاـ مستقل بذاتو واحد.فتُ التوجيو الداخلية 

12.2 
 بروتوكوالت التوجيو الداخلية واػبارجية

12.2.3 
 يةالداخل IPبروتوكوالت توجيو 
ستعمل بروتوكوؿ توجيو ياؼبوّجو أف يستطيع ، TCP/IPطقم الربوتوكوالت يف يف طبقة االنًتنت 

IP  ن بروتوكوالت توجيو علتحقيق توجيو من خبلؿ تطبيق خوارزمية توجيو معّينة. األمثلةIP :تتضمن 
 *RIP --  ّبروتوكوؿ توجيو مسايف 
 *IGRP --  ّسيسكومن  بروتوكوؿ التوجيو اؼبسايف 
* OSPF --  ّبروتوكوؿ توجيو وصلي 
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 *EIGRP -- بروتوكوؿ توجيو ىجُت متوازف 
 الربوتوكوالت.ىذه من ُت تبُّت لك األقساـ التالية كيفية ضبط تكوين أوؿ بروتوكول

12.2 
 بروتوكوالت التوجيو الداخلية واػبارجية

12.2.4 
 IPمهاـ تكوين توجيو 

وبارامًتات الواجهة. تتضمن اؼبهاـ  ةبارامًتات العموميضبط اليستلـز  IPانتقاء بروتوكوؿ توجيو إف 
مع ربديد قيم  IPة أرقاـ شبكربديد ، و IGRPأو  RIPالعمومية انتقاء بروتوكوؿ توجيو، إما 
تعيُت عناوين الشبكة/الشبكات الفرعية وقناع الشبكة الفرعية  يالشبكات الفرعية. مهمة الواجهة ى

إف قيم اؼبوّجهات األخرى. ببث وإرساؿ متعدد لبلتصاؿ عمليات يكي اؼببلئم. يستعمل التوجيو الدينام
 كل شبكة أو شبكة فرعية.إذل  أفضل مسار على إجياد ساعد اؼبوّجهات ت ةتوجيو اؼبًتيال

12.2 
 بروتوكوالت التوجيو الداخلية واػبارجية

12.2.5 
 networkو routerاستعماؿ األوامر 

 عملية توجيو. routerاألمر يبدأ 
شارؾ يف تساليت الواجهات ما ىي ربديد من ّكن عملية التوجيو دي ومطلوب ألن networkمر األ

 إرساؿ وتلقي ربديثات التوجيو.
عناوين الشبكات الفرعية على ليس و أرقاـ الشبكات على عناوين فئات الشبكات، ترتكز جيب أف 

 Bو Aأرقاـ شبكات الفئة  عند ةعناوين الشبكات الرئيسية ؿبدودإف أو عناوين مضيفُت فرديُت. 
 .Cو

12.3 
RIP 

12.3.1 
 الرئيسية RIPعناصر 

 :ما يليتتضمن  و الرئيسية. فبيزاتRFC 1058الوثيقة صل يف يف األ RIPلقد مت ربديد 
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 * إنو بروتوكوؿ توجيو مسايّف.
 النتقاء اؼبسار. ةاؼبًتيالقيمة ستعمل عدد الوثبات كيُ * 

 ، يتم رمي الرزمة.15* إذا كاف عدد الوثبات أكرب من 
 .ةثاني 31ربديثات التوجيو كل يتم بث * بشكل افًتاضي، 

12.3 
RIP 

12.3.2 
 RIPلتمكُت  networkو router ripوامر األاستعماؿ 
 networkيعُّت األمر و بروتوكوؿ التوجيو. على أنو  RIPالربوتوكوؿ  router rip ينتقي األمر

 اتربط عملية التوجيو الواجهات بعناوين الشبكتمباشرة.  هبا موّجو موصوالً سيكوف عنواف فئة شبكة 
جيب أف تكوف كل أقنعة الشبكات  ،RIPعلى الشبكات احملدَّدة. مبلحظة: يف  RIPاستعماؿ ببدأ تو 

 شارؾ معلومات التشبيك الفرعي يف ربديثات التوجيو.يال  RIPفػ . متشاهبةالفرعية 
12.3 
RIP 

12.3.3 
 IPبػ يف شبكة معنونة RIPسبكُت 

 كالتارل:  ييف اؼبثاؿ، أوصاؼ األوامر ى
 *router rip --  ينتقيRIP  بروتوكوؿ التوجيوعلى أنو 
 *network 1.0.0.0 -- حيّدد شبكة موصولة مباشرة 
 *network 2.0.0.0 -- حيّدد شبكة موصولة مباشرة 
 قى ربديثاتتلترسل و ت 2.1.1.1و 1.1.1.1الشبكات ب ةلو صو اؼب Aواجهات اؼبوّجو سيسكو إف 
RIP طبيعة الشبكة.أف يعرؼ لموّجو لتيح ت. ربديثات التوجيو تلك 

12.3 
RIP 

12.3.4 
 show ip protocolباستعماؿ األمر  IPمراقبة انسياب رزمة 
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، عن عّدادي وقت التوجيو ومعلومات الشبكة، مقًتنة اً قيم show ip protocolيعرض األمر 
 م معلومات توجيو سيئة.سلّ بأنو يمات لتعريف موّجو تشك اؼبعلو تلك . استعمل بأكملو باؼبوّجو

)الفاصل الزمٍت اؼبضبوط ثانية  31كل   ةيف اؼبثاؿ معلومات جدوؿ توجيو ؿبّدثاؼببُّت يرسل اؼبوّجو 
. ثانية 13بعد التارل التحديث سل َت و؛ سل ربديثأف أرسل آخر منذ ثانية  17لقد انقضت تكوينو(. 

لشبكات اؼبذكورة. يبُّت السطر ا، حيّدد اؼبوّجو مسالك Routing for Networksبعد السطر 
 .121 يى RIPلػاألخَت أف اؼبسافة اإلدارية 

12.3 
RIP 

12.3.5 
 show ip routeاألمر 

، الذي حيتوي على إدخاالت لكل IPؿبتويات جدوؿ توجيو  show ip routeيعرض األمر 
 اؼبعلومات.سبت معرفة تلك حيّدد كيف مز ر الشبكات والشبكات الفرعية اؼبعروفة، إذل جانب 

 سبرين
 بروتوكوؿ التوجيو.ليكوف  RIPستضبط يف ىذا التمرين تكوين 

12.4 
IGRP 
12.4.1 
 الرئيسية IGRPفبيزات 

IGRP يرسل . سيسكو وىو بروتوكوؿ توجيو مسايّف طّورتIGRP   ثانية  91كل ربديثات التوجيو
تشّدد التصميمة الرئيسية  IGRPفبيزات ذاتو معُّت. بعض نظاـ مستقل بالتابعة الشبكات عن  تُعلن

 :على ما يلي
 تلقائياً  ةالغامضو معاعبة الطبائع اؼبعّقدة من ّكنو دي* تعدد االستعماالت الذي 

 مهلة ـبتلفة ـبتلف وفبيزات موجينطاؽ اليت ؽبا * مرونة لؤلقساـ 
 عمل يف الشبكات الكبَتة جداً ل* قابلية توسع ل
واؼبهلة. ديكن  اؼبوجينطاؽ ال، ُتمًتي ُتقياس IGRP يستعمل بروتوكوؿ توجيو ،يبشكل افًتاض
مًتي مرّكب. تتضمن تلك قياس تغَّتات لتحديد اؼبمن لكي يستعمل عددًا  IGRPضبط تكوين 

 اؼبتغَّتات:
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 اؼبوجينطاؽ ال* 
 * اؼبهلة

 ملاغب* 
 وثوقية* اؼب

12.4 
IGRP 
12.4.2 
 IGRPلتمكُت  networkو router igrpوامر األاستعماؿ 

 بروتوكوؿ التوجيو.على أنو  IGRPالربوتوكوؿ  router igrpينتقي األمر 
ما ىو اغباؿ مع . مبلحظة: كهامشلجيب أي شبكات موصولة مباشرة  networkحيّدد األمر 

RIP فػ. متشاهبة، جيب أف تكوف كل أقنعة الشبكات الفرعيةIGRP  شارؾ معلومات التشبيك يال
 ربديثات التوجيو. الفرعي يف
12.4 

IGRP 
12.4.3 
 IPيف شبكة معنونة بػ IGRPسبكُت 
كل الواجهات سيتم استعماؿ  . 119كربوتوكوؿ التوجيو للنظاـ اؼبستقل بذاتو   IGRPيُنتقى 

 . يف اؼبثاؿ:IGRP ربديثات توجيو يإلرساؿ وتلق 2.1.1.1و 1.1.1.1الشبكات ب ةلو صو اؼب
 *router igrp 109 --  ينتقيIGRP  بروتوكوؿ التوجيو للنظاـ اؼبستقل بذاتو على أنو
119 
 *network 1.0.0.0 -- حيّدد شبكة موصولة مباشرة 
 *network 2.0.0.0 -- حيّدد شبكة موصولة مباشرة 

12.4 
IGRP 
12.4.4 

 show ip protocolاستعماؿ األمر ب IPمراقبة انسياب رزمة 
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عوامل التصفية ومعلومات الشبكة عن كل و البارامًتات  show ip protocolيعرض األمر 
على اؼبوّجو. اػبوارزمية  مهااستخدااعباري ، اخل( IGRPو RIP)مثبًل  التوجيو)بروتوكوالت( بروتوكوؿ 
تعّرؼ قيمة القياسات إهنا . ه الصورةيف ىذ ةمبّين IGRPػل ةتوجيو اؼبًتيقيمة الالحتساب  ةاؼبستعمل
اؼبًتي القياس و  اؼبوجينطاؽ ال K1اؼبًتي القياس ديّثل ، حيث قصىاأل اتالوثب عددو  K1-K5اؼبًتية 
K3 قيم القياسات اؼبًتيةتكوف  ،اؼبهلة. بشكل افًتاضي K1 وK3  وتكوف قيم  .1مضبوطة عند

 .1مضبوطة عند  K5و K4و K2 القياسات اؼبًتية
12.4 

IGRP 
12.4.5 
 show ip interfacesاألمر 

. IPالة والبارامًتات العمومية اؼبقًتنة بكل واجهات اغب show ip interfacesيعرض األمر 
الواجهة  تموصوؿ مباشرة يف جدوؿ التوجيو إذا كانبكتابة مسلك تلقائيًا  IOSنظاـ سيسكو يقـو 
 ت. إذا كانup ةىكذا واجهة معّلمتكوف . االرـز من خبلؽب يؿ وتلقارسإالربامج تستطيع  ةواحد يى

إزالة اإلدخاؿ يتيح استعماؿ اؼبسالك إف جدوؿ التوجيو. ستتم إزالتها من لبلستعماؿ،  ةالواجهة غَت قابل
 .ةتواجدم تاالحتياطية، إذا كان

12.4 
IGRP 
12.4.6 
 show ip routeاألمر 

كل ب. حيتوي اعبدوؿ على الئحة IPؿبتويات جدوؿ توجيو  show ip routeيعرض األمر 
ًتية اؼبقًتنة بكل إدخاؿ. الح  يف ىذا اؼبثاؿ أف الشبكات والشبكات الفرعية اؼبعروفة والقياسات اؼب

 .(C)، أو من االتصاالت اؼبباشرة IGRP (I)من قد مت اشتقاقها اؼبعلومات 
12.4 

IGRP 
12.4.7 
 debug ip ripاألمر 

تقـو . يف ىذا اؼبثاؿ، يهاوتلقأثناء إرساؽبا  RIPربديثات توجيو  debug ip ripيعرض األمر 
غَت فبكن  ىاموّجهات، أحد ةثبلثإنو يبّلغ عن ث. يحدبإرساؿ الت 183.8.128.131الشبكة 
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الشبكة من خبلؿ مت بعدىا بث التحديثات . 15أكرب من وثباتو الوصوؿ إليو ألف عدد 
183.8.128.2. 
أداء الشبكة أو زبّفض لمعاجل وديكن أف فهي مرىقة ل ،عند استعماؿ أوامر إزالة العللكن حذرًا 

ل األمر عندما لشبكة. عطّ لستخداـ اؼبنخفض االفقط خبلؿ أوقات  ها. استعملخسارة الوصلةتسّبب 
 .no debug allأو  no debug ip ripباستعماؿ األمر تنتهي منو 
12.5 

 سبارين ربد  
12.5.1 

 Rip ربدي تقارب
 سبرين

ضبط تكوين اؼبسالك الساكنة فيها كوف يىناؾ أوقات ديكن أف ستكوف مسؤوؿ نظاـ، بصفتك 
تلك للشبكات اؼببتورة ألف ىناؾ طريقة واحدة فقط للوصوؿ إذل  ةجداً. اؼبسالك الساكنة مفيد اً مفيد

شبكة أو شبكات كانت لديك الشبكة. األماف ىو سبب آخر الستعماؿ اؼبسالك الساكنة. مثبًل، إذا  
ت التوجيو أو بروتوكوال RIPبأف يقـو ترغب لن  ،"رؤيتهاعلى " ةبقية الشبكة قادر بأف تكوف ترغب ال 

يف اؼبسالك الساكنة يكوف استعماؿ  ،اؼبوّجهات األخرى. أحياناً إذل إرساؿ ربديثات دورية باألخرى 
يف  اؼبوجينطاؽ الرباف  على كوهنا أكثر   بضع موّجهات( فّعاالً ربتوي على الشبكات البسيطة )

اصطياد اؼبشاكل هبدؼ ستستعمل مسالك ساكنة  ،شبكة اؼبناطق الواسعة. يف ىذا التمرينوصبلت 
 .اؼبسالك الديناميكية وبروتوكوالت التوجيوب اولرؤية عبلقته

12.5 
 سبارين ربد  
12.5.2 

 ربدي إعداد حلقات التوجيو
 سبرين

إلنشاء  E-والتمرين A-شبكة مناطق واسعة بُت التمرينبإعداد وصلة يف ىذا التمرين ستقـو 
شبكة مناطق لستعماؿ ؾبموعة من األسبلؾ التسلسلية ابمسارات بديلة يف إعداد سبرين اؼبوّجو القياسي. 

ضبط أف ت. تذّكر E-لتمرينل 1التسلسلي بالسلك  A-لتمرينل 1التسلسلي السلك صل قم بواسعة، 
 (.E-لتمرينل 1للسلك )الواجهة التسلسلي  DCEسرعة الساعة على اعبهة 

12.5 
 سبارين ربد  
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12.5.3 
 منع حلقات التوجيو

 سبرين
. تعطّلت إحدى الوصبلتعندما من وقت  تطلب التقاربرين التحدي السابق كم رأيت يف سبلقد 

استعماؿ تواقيت إف . هبا تحكمكيفية المعرفة كيفية منع حلقات التوجيو و  يمهمتك يف ىذا التمرين ى
 هاكل  يعكس السم واألفق اؼبنقسم ىو التعداد إذل ما ال هناية، و ، أقصى اتتعريف عدد وثبو االنتظار، 
للتحكم حبلقات التوجيو يف  RIPلقات التوجيو. ستستعمل القيمة اؼبًتية لعدد وثبات حبلتحكم لطرؽ 

 ىذا التمرين.
 تلخيص

* يف البدء، جيب أف يشَت اؼبوّجو إذل اإلدخاالت عن الشبكات أو الشبكات الفرعية اؼبوصولة 
 مباشرة.

 رؽ ـبتلفة:ثبلث طبالوجهات إذل تعّلم اؼبسارات ت* اؼبوّجهات االفًتاضية 
 * اؼبسالك الساكنة
 * اؼبسالك االفًتاضية
 * اؼبسالك الديناميكية

 .اً ساكن اً مسلك ip routeيضبط األمر * 
 .اً افًتاضي اً مسلك ip default-networkاألمر ينشئ * 

 RIPػواحد أو أكثر، ك IPبروتوكوؿ توجيو حبيث تستعمل * ديكن ضبط تكوين اؼبوّجهات 
 .IGRPو

 13الفصل -777
 نظرة عامة

الوقت إلجياد من  ةكمية ؿبدودلديك  مدّرسك عدة مشاكل يف الشبكة.  ضعنشئ/ييؽبذا التمرين، س
لؤلجهزة  اؽبااستعماليت ديكنك . األدوات بأكملهاشبكة تشغيل الوحل اؼبشاكل لكي تتمكن من 

 traceو ping( تتضمن IOSللربنامج ) اؽبااستعماليت ديكنك األدوات و يف طقم أدواتك. موجودة 
ip route وtelnet وshow arp ؿ دفًت يوميات ىندستك ااستعم. ديكنك

(Engineering Journal ) )ة توفر موأي موارد متوافقة مع الوب )دبا يف ذلك منهج التعليم
 صحيحها.تلاألمور اليت قمت هبا إذل جانب وثّقها ست ةمشكل تكتشفكلما ا . لديك
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13.1 
 موّجهات 5اصطياد مشاكل الشبكة ذات الػ

13.1.1 
 التكوين القياسي

حقوؿ سبارينك و يف تعمل نفس التكوين األساسي بأكملها تسالدورة الدراسية  هطواؿ ىذلقد كنت 
ىي األخطاء اليت قد إذل ىذا التكوين وزبّيل ما الرجوع  تلك تمارين اصطياد اؼبشاكلل. ديكنك اختبارؾ
 :ما يلي ن اؼبشاكل يف كل طبقةعلة قد تتضمن األمث -. OSI طبقاتبالنسبة ل، ربصل فيو

 سلك غَت صحيحاستعماؿ  - 1* الطبقة 
 لئليثرنت امضبوط تكوينهغَت الواجهة  - 2* الطبقة 
 قناع الشبكة الفرعية غَت صحيح - 3* الطبقة 
13.1 

 موّجهات 5اصطياد اؼبشاكل الشبكة ذات الػ
13.1.2 

 1شرح األخطاء النموذجية للطبقة 
 :1ة تتضمن أخطاء الطبق

 فبزقة* أسبلؾ 
 * أسبلؾ مقطوعة

 اؼبنافذ اػبطأب ةلو صو * أسبلؾ م
 * اتصاؿ سلكي متقّطع

تقاطعة اؼبقابس واؼبتشقلبات اؼبستعمل ت)جيب أف  اليت بُت يديكأسبلؾ خطأ للمهمة استعماؿ * 
 واألسبلؾ اؼبستقيمة بشكل صحيح(

 اؼبرسل/اؼبستقبليف * مشاكل 
 DCE * مشاكل يف سلك

 DTE سلك * مشاكل يف
 غَت مشّغلة* األجهزة 
13.1 

 موّجهات 5اصطياد اؼبشاكل الشبكة ذات الػ
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13.1.3 
 2خطاء النموذجية للطبقة األ

 :2تتضمن أخطاء الطبقة 
 بشكل غَت صحيح ا* واجهات تسلسلية مضبوط تكوينه

 * واجهات إيثرنت مضبوط تكوينها بشكل غَت صحيح
 فًتاضي للواجهات التسلسلية(ىو اال HDLC) ةتغليف غَت مبلئمؾبموعة * 

 لسرعة الساعة يف الواجهات التسلسلية * إعدادات غَت مبلئمة
13.1 

 موّجهات 5اصطياد اؼبشاكل الشبكة ذات الػ
13.1.4 

 3األخطاء النموذجية للطبقة 
 :3تتضمن أخطاء الطبقة 
 فبكَّنغَت * بروتوكوؿ التوجيو 

 * بروتوكوؿ التوجيو اػبطأ فبكَّن
 غَت صحيحة IP* عناوين 

 * أقنعة الشبكات الفرعية غَت صحيحة
 غَت صحيح IPبػ  DNSربط * 

13.1 
 موّجهات 5اصطياد اؼبشاكل الشبكة ذات الػ

13.1.5 
 اسًتاتيجيات اصطياد مشاكل الشبكة

، لكن جيب أف . ديكنك إنشاء أسلوب خاص بكشاكلاؼبب الصطياد يلااألسأحد يبُّت الشكل 
 .ها تستعمليتالالقياسية التشبيك معايَت رتكزة على اؼبرتّبة اؼب اتالعمليإحدى تكوف ىناؾ 
13.1 

 موّجهات 5اصطياد اؼبشاكل الشبكة ذات الػ
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13.1.6 
 موّجهات 5سبرين اصطياد اؼبشاكل يف شبكة ذات 

 سبرين
الوقت إلجياد من  ةكمية ؿبدودلديك  مدّرسك عدة مشاكل يف الشبكة. أنشأ/وضع ؽبذا التمرين، 

لؤلجهزة  اؽبااستعماليت ديكنك . األدوات بأكملهاشبكة تشغيل الل لكي تتمكن من وحل اؼبشاك
 traceو ping( تتضمن IOSللربنامج ) اؽبااستعماليت ديكنك األدوات و يف طقم أدواتك. موجودة 

ip route وtelnet وshow arp ؿ دفًت يوميات ىندستك ااستعم. ديكنك
(Engineering Journal )ة توفر مفقة مع الوب )دبا يف ذلك منهج التعليم( وأي موارد متوا

 .لديك
 تلخيص

 اآلف وقد أكملت ىذا الفصل، جيب أف تكوف قادراً على اصطياد:
 1* أخطاء الطبقة 
 2* أخطاء الطبقة 
 3* أخطاء الطبقة 
 * مشاكل الشبكة

777 
 اؼبخطط
 : مراجعة1الفصل 
 اؼبخطط:
 الفصل 
 1.1 نظرة عامة
 OSI 1.1.1الطراز 
 1.1.2 ز الشبكة الطبقيّ طرا

 OSI 1.1.3وظائف طبقات الطراز 
 1.1.4 بُت الطبقات اؼبتناظرة االتصاالت 

 1.2 تغليف البياناتلطبس خطوات 
 1.2.1 شبكات اؼبناطق احمللية
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 1.2.2 شبكة اؼبناطق احمللية أجهزة وتقنيات
 IEEE 802.3 1.2.3اؼبواصفات القياسية اإليثرنت و

 1.2.4 ؼ التصادـ للوصوؿ اؼبتعددربّسس اغباملة واكتشا
 1.2.5 ة( اؼبنطقيIPعنونة )ال

 MAC  1.3عنونة 
 TCP/IP  1.3.1عنونة 
 TCP/IP  1.3.2بيئة 

 1.4 الشبكات الفرعية
 1.4.1  (OSIالطراز األربع العليا يف طبقات اؼبضيفُت )الطبقات 

 1.4.2  واعبلسة عرضالو  التطبيقاتطبقات 
 1.4.3  طبقة اإلرساؿ

 طبقة اإلرساؿ وظائف
 تلخيص الفصل
 امتحاف الفصل

 
 

 13-1أىداؼ الفصل 
 األىداؼ:

 :ؽبا عبلقة دبا يليعند إكماؿ ىذا الفصل، ستتمكن من تنفيذ مهاـ 
 1.1 : مراجعة1الفصل 
 OSI 1.2الطراز 

 1.3 شبكات اؼبناطق احمللية
 TCP/IP  1.4عنونة 

 (OSIطبقات اؼبضيفُت )الطبقات األربع العليا يف الطراز 
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 2.1 : شبكات اؼبناطق الواسعة واؼبوّجهات2الفصل 
 2.2 شبكات اؼبناطق الواسعة

 شبكات اؼبناطق الواسعة واؼبوّجهات
 3.1  : واجهة سطر أوامر اؼبوّجو3الفصل 

 3.2 واجهة اؼبوّجو
 استعماؿ واجهة اؼبوّجو وصيغ الواجهة

 4.1 : مكّونات اؼبوّجو4الفصل 
 4.2  مكّونات اؼبوّجو

 4.3 للموّجو showر األوام
 4.4 جَتاف شبكة اؼبوّجو

 4.5   اختبار التشبيك األساسي
 أدوات اصطياد اؼبشاكلربدي سبرين: 
 5.1 : بدء تشغيل اؼبوّجو وإعداده5الفصل 

 5.2 تسلسل استنهاض اؼبوّجو وصيغة اإلعداد
 5.3 حوار تكوين النظاـ

 إعداد اؼبوّجوسبرين: 
 6.1 : تكوين اؼبوّجو6الفصل 
 6.2 ات تكوين اؼبوّجوملف

 6.3 صيغ تكوين اؼبوّجو
 6.4  طرؽ التكوين

 التكوينربدي سبرين: 
 IOS 7.1: صور 7الفصل 

 IOS 7.2أساسيات إصدارات 
 7.3 النظاـخيارات االستنهاض يف 

 ونسخ صورة النظاـ احتياطياً  IOSتسمية 
 8.1 2: تكوين اؼبوّجو 8الفصل 
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 8.2 ين بدء التشغيلبعد ؿبو تكو  CLIضبط تكوين موّجو من 
 سبرين: تكوين اؼبوّجو

 9.1 البنيويمشروع سبديد األسبلؾ : 9الفصل 
 TCP/IP 9.2طقم الربوتوكوالت 
 3مفاىيم الطبقة 

 IPO : عنونة11الفصل 
11.1 
 والتشبيك الفرعي IPعنونة 
11.2 
 يف تكاوين اؼبوّجو DNSدور 
11.3 

 التحقق من تكوين العنونة
11.4 

 فرعية جديدة إذل الطبيعة تعيُت أرقاـ شبكة
 : توجيو11الفصل 
11.1 

 أساسيات التوجيو
11.2 

 ؼباذا بروتوكوالت التوجيو ضرورية
11.3 

 التوجيو اؼبسايفّ 
11.4 

 التوجيو الوصليّ 
11.5 
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 سياؽ بروتوكوالت التوجيو اؼبختلفة
 : بروتوكوالت التوجيو12الفصل 
12.1 

 التكوين األورل للموّجو
12.2 

 وجيو الداخلية واػبارجيةبروتوكوالت الت
12.3 
RIP 
12.4 

IGRP 
12.5 

 سبارين ربد  
 : اصطياد مشاكل الشبكة13الفصل 
13.1 
 موّجهات 5الشبكة ذات الػيف شاكل اؼباصطياد سبرين 

 ريناالتم
 13-1سبارين الفصل 

 التمارين:
 : أساسيات اغباسب1الفصل 

 1ال توجد سبارين يف الفصل 
 اسعة واؼبوّجهات: شبكات اؼبناطق الو 2الفصل 
2.2.2 

منتجات  بدأ بربطتيف ىذا التمرين ستفحص موّجو سيسكو لتجميع معلومات عن فبيزاتو اؼبادية و 
اؼبتوفرة . ستحّدد رقم طراز وميزات موّجو سيسكو معُّت دبا يف ذلك الواجهات هافائوظبموّجو سيسكو 

 .ة بولو صو اؼبواألجهزة ما ىي األسبلؾ و فيو 
2.2.3.1 
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 لطبيعةوصلها موّجهات سبرين سيسكو و ية إعداد كيفعن  ر فهم يتطو على ىذا التمرين سيساعدؾ 
مكّونات أجهزة التمرين بُت اؼبادية بُت تلك اؼبوّجهات و توثّق الوصبلت . ستفحص و 2 لدورة الدراسيةا

 وؿبطات العمل.واحملّوالت كموّصبلت األسبلؾ االخرى  
2.2.3.2 

ضبط تكوين موّجهات وؿبطات عمل سبرين ية ن كيفعهم ر فيتطو على سيساعدؾ ىذا التمرين 
كل ل IP تكاوين الشبكةتوثيق لفحص و  IOS. ستستعمل أوامر 2سيسكو لطبيعة الدورة الدراسية 

 موّجو.
 : واجهة سطر أوامر اؼبوّجو3الفصل 
3.2.1 

تعمل ست. ستسّجل الدخوؿ إذل اؼبوّجو و IOSسيقّدـ ىذا التمرين واجهة سطر أوامر نظاـ سيسكو 
 .وصوؿ لكتابة أوامر يف "صيغة اؼبستخدـ" و"الصيغة ذات االمتيازات"من ال ةمستويات ـبتلف
3.2.2 

من صيغة معرفة كل يكوف عليك ، سIOSعند استعماؿ أنظمة تشغيل اؼبوّجهات كنظاـ سيسكو 
ر كل أمر يف  استظهاإف . واحدة منهاكل ىي الغاية من  اؼبوّجو وما اليت ديلكها  صيغ اؼبستخدـ اؼبختلفة

ن األوامر علوقت وال فائدة منو. حاوؿ تطوير فهم مضيعة لسيكوف  صيغ اؼبستخدـصيغة من كل 
الطبيعة والصيغ الست الرئيسية مع من الصيغ. ستعمل يف ىذا التمرين صيغة كل يف   ةتوفر اؼبوالوظائف 

 معظم اؼبوّجهات:مع  ةاؼبتوفر 
 EXEC.  صيغة اؼبستخدـ 1
 (تمكُتبصيغة الأيضاً  ةت االمتيازات )اؼبعروفذا EXEC.  الصيغة 2
 .  صيغة التكوين العمومي3
 .  صيغة تكوين اؼبوّجو4
 .  صيغة تكوين الواجهة5
 .  صيغة تكوين الواجهة الفرعية6

 4.2.4 : مكّونات اؼبوّجو4الفصل 
 يى showللموّجو. األوامر  showتصبح معتادًا على األوامر أف سيساعدؾ ىذا التمرين على 

 show)أو  show running-configاألمر للموّجو.  ةلمعلومات متوفر لأىم أوامر ذبميع 
run لموّجو ألنو يعرض ملف ل ةالة اغبالياغب ديربدعلى  تكؼبساعداألكثر قيمة ( ىو على األرجح األمر

)أو  show startup-configيعرض األمر . RAMالذاكرة يف اؼبشتغل التكوين النشط 
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show start الذاكرة ( ملف التكوين االحتياطي اؼبخزَّف يفNVRAM  غَت الذاكرة )أو
بواسطة  واستنهاضإعادة أو بدء تشغيلو ستعمل لضبط تكوين اؼبوّجو عند يُ اؼبلف الذي سإنو . ة(اؼبتطاير 
 يف ىذا اؼبلف. ة. كل إعدادات واجهة اؼبوّجو اؼبفّصلة متواجدreloadاألمر 

4.3.5 
( CDPبروتوكوؿ اكتشاؼ سيسكو )إف . show cdpرين األمر ستستعمل يف ىذا التم

ىو  CDP(. احملّوالتيكتشف ويبُّت معلومات عن أجهزة سيسكو اؼبوصولة مباشرة )اؼبوّجهات و 
ؤلجهزة ل. ىذا يتيح OSI( للطراز 2غل يف طبقة وصلة البيانات )الطبقة تسيسكو يشسبلكو بروتوكوؿ 

تتعلم عن بعضها البعض. أف  IPXأو  IPػ ك  3طبقة الشبكة للفة ل بروتوكوالت ـبتاليت قد تكوف تشغّ 
 IOSهاز، لكن إذا كنت تستعمل نظاـ سيسكو اعبتلقائيًا عند بدء تشغيل نظاـ  CDPيبدأ 

من واجهات اعبهاز باستعماؿ واجهة جيب أف سبّكنو يف كل  و،أو إصدار أحدث من 11.3اإلصدار 
ستجّمع معلومات  show cdp interface األمر كاستعمالب. cdp interfaceاألمر 
 show cdp neighborsرساؿ إطار االكتشاؼ. استعمل إلو  وإلعبلن CDP هايستعمل

 على اؼبوّجو احمللي. اةاؼبتلق CDPإلظهار ربديثات  show cdp neighbors detailو
4.4.2 

 اؼبوّجهات عن بُعد. أداة التلنت )احملطة الطرفية البعيدة( للوصوؿ إذلمع ستعمل يف ىذا التمرين 
وحدة لكي تتظاىر أنك ذبلس أماـ وّجو "بعيد" آخر دبلي" احمل" كالتلنت من موّجهتتصل عرب س

موّجهك وبرنامج التلنت اؼبتوفر يف ستعمل ىذا اإلجراء برنامج التلنت يالتحكم على اؼبوّجو البعيد. س
 اؼبوّجو البعيد.اؼبتوفر يف 
4.4.3 

القدرة  ICMPأو بروتوكوؿ رسالة ربكم االنًتنت. سيعطيك  ICMPستستعمل يف ىذا التمرين 
سل رزمة َت س ping xxx.xxx.xxx.xxxاستعماؿ و على تشخيص الوصلة الشبكية األساسية. 

ICMP  استخداـ اؼبضيف. ديكنك ذلك نتظر رزمة رد من يإذل اؼبضيف احملدَّد مثping  إسم مع
يف  ُتلمضيفلؼبضيف الساكن جدوؿ تفتيش ساكن لكن جيب أف يكوف لديك ا اتاؼبوّجهأحد مضيف 

 .IPعناوين إذل  اءظبلًتصبة األ DNSاؼبوّجو أو ملقم 
4.4.4 

 ICMPاألمر ُرـز ىذا . يستعمل tracerouteاؼبسمى  IOSستستعمل يف ىذا التمرين أمر 
 (.TTL)قيمة عمرىا الرزمة تتخطى اؼبوّجهات عندما اليت توّلدىا ورسالة اػبطأ 
4.4.7 
اؼبوّجو حيتف  . clear countersو show interfaceاألمرين تعمل يف ىذا التمرين ستس

 يف واجهاتو.اليت قد أرسلها وتلقاىا إحصائيات مفّصلة جداً عن حركة مرور البيانات ب
4.5.1 
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 اؼبشتغلةالواجهات ما ىي ، جيب أف تكوف قادرًا على رؤية show من خبلؿ استعماؿ األوامر
 showاستعماؿ باؼبوّجو )اؼبوصوؿ هبا األجهزة ىي ما و (، show interface األمراستعماؿ ب)

cdp neighbors استعماؿ باؼبستخدـ الوصوؿ إذل ىناؾ )يستطيع ( وكيفshow 
protocols من األوامراليت تتلقاىا (. بواسطة اؼبعلومات show جيب أف تكوف قادرًا على ،

( عن بُعد ومن خبلؿ استعماؿ أوامر اصطياد telnet استعماؿبلوصوؿ إذل اؼبوّجهات اجملاورة )ا
. ىدفك األخَت اؼبوصولةاألجهزة ما ىي ( جيب أف تكوف قادراً على رؤية traceو pingػ اؼبشاكل )ك

الرجوع إذل من دوف اؼبذكورة أعبله استعماؿ كل األوامر عن طريق طبيعة منطقية للشبكة بناء رسم ىو 
 .ملقبل بدئك بالعأي رسـو بيانية 

 5.2.3 : بدء تشغيل اؼبوّجو وإعداده5الفصل 
يف ىو أداة )أو برنامج(  setupصيغة اإلعداد. دخوؿ ل setupستستعمل يف ىذا التمرين األمر 

إف الغاية من . ةبعض بارامًتات تكوين اؼبوّجو األساسييف ضبط  ؾساعدتديكن أف  IOSنظاـ سيسكو 
setup لربوتوكوؿ اؼبعّقدة يف اؼبوّجو. بل ىدفو ىو إحضار تكوين ليست اعتباره كصيغة لكتابة ميزات ا

 أد ى ألي موّجو ال ديكنو أف جيد تكوينو من مصدر آخر ما.
5.3.1 

عندما تشّغل اؼبوّجو أواًل ويتم ربميل نظاـ التشغيل، عليك اؼبرور يف عملية اإلعداد األورل. يف ىذا 
 IPإذل إعداد تكوين أساسي. لقد تلقيت عنواف  السيناريو، تلقيت للتو شحنة موّجهات جديدة وربتاج

 5باستعماؿ  فرعياً  Bعنوانك ذي الفئة تقسيم ، وستحتاج إذل 156.1.1.1ىو  Bلشبكة من الفئة 
موّجهات اؼببُّت أعبله لتحديد ما ىي  5بتات لشبكاتك الفرعية. استعمل الرسم البياي القياسي ذي الػ

اليت ستحتاج إذل تعريفها. ؽبذا  8اليت ستستعملها للشبكات الػ IPأرقاـ الشبكات الفرعية والعناوين 
، قم بإعداد كل اؼبوّجهات اػبمسة. تأكد من ضبط تكوين اؼبوّجو الذي تستعملو مع منفذ وحدة التمرين
 ربكم.

 6.1.2 : تكوين اؼبوّجو6الفصل 
لتقاط ، الHyperTerminalويندوز، لستستعمل يف ىذا التمرين برنامج مضاىاة احملطة الطرفية 

 وإيداع تكوين موّجو كملف نصي آسكي.
6.1.4 

 Trivial File Transferاختصار ) TFTPملقم  ستعمل يف ىذا التمريننس
Protocol ، ملف تكوين اؼبوّجو.عن بروتوكوؿ إرساؿ اؼبلفات العادي( غبف  نسخة 
6.2.1 
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 غَّت اؼبوّجوتامر من سطر واحد أو تكتب لموّجو و لتكوين العمومي الستستعمل يف ىذا التمرين صيغة 
 .بأكملو

6.2.5 
وقناع الشبكة الفرعية  IPستستعمل يف ىذا التمرين صيغة تكوين واجهة اؼبوّجو لضبط تكوين عنواف 

 لكل واجهة موّجو.
6.4.1 
الشركة ربتاج إذل ربط  هذؽبع السريع توسّ الشبكة مناطق ؿبلية. نتيجة عن وؾبموعتك مسؤولُت أنت 
أف تربط الشبكات من خبلؿ اؼبنافذ التسلسلية،  ببقية الشبكة. جيبيسي )موّجو ؾبموعتك( اؼبركز الرئ

اؼبدّرس يقـو ىذا التمرين، جيب أف بدء موّجهك. قبل عن وصبلت فقط  ةفبا يعٍت أف ؾبموعتك مسؤول
أكد أف تيفقط و  أ-وتكوين بدء التشغيل للتمريناؼبشتغل حو التكوين دبرين االتميف اؼبساعد أو الشخص 

لتحقق من ارين. ستحتاج أيضًا إذل التملعداد القياسي اإلبواسطة  ابقية اؼبوّجهات مضبوط تكوينه
حطة عملك لكي تتمكن من اختبار الوصلة بُت ؿبطات العمل اػباص دب IPالعنواف تكوين 

 واؼبوّجهات.
6.4.2 

. ConfigMakerتصبح معتادًا على سيسكو أف مساعدتك على  يىذا التمرين ىالغاية من 
سهل استعماؿ يضبط تكوين  NT/95/98ويندوز لىو برنامج  ConfigMakerسيسكو 
 األجهزة األخرى.بقية موّصبلت أسبلؾ سيسكو، و و  تالابدو موّجهات 
6.4.3 
يتصرؼ  أف لموّجو ل ip http server، يتيح األمر IOSسيسكو لنظاـ  11.1صدار اإلمع 

بروتوكوؿ إرساؿ ، HyperText Transfer Protocol)اختصار  HTTPملقم وب ك
 ؿبدود. النص التشعيب(
 IOS 7.1.3: صور 7الفصل 

كما حاليًا على اؼبوّجو.  اؼبشتغل  IOSإصدار الربنامج  نستجّمع يف ىذا التمرين معلومات ع
 .ومنلكي يستنهض حالياً عنده اؼبوّجو ًتى ما ىو اؼبكاف الذي مت ضبط فحص قيم مسجِّل التكوين لست

 8.1.2 2: تكوين اؼبوّجو 8الفصل 
أف كلمة اؼبرور، أو ردبا نسيت  كلمة مرور اؼبوّجو. فيها إذل إعادة ضبط  تاج ربىناؾ ظروؼ ستكوف 

إذل  اً مادي تطلب وصوالً ياؼبوّجو. األسلوب اؼبشروح حيث يوجد الشركة ترؾ العمل يف اؼبسؤوؿ السابق قد 
أف اغبيوي فمن ، جيداً  ىذا األسلوب معروؼدبا أف وحدة التحكم. ديكن وصل سلك اؼبوّجو، لكي 

 .اً ؿبدودإليها الوصوؿ اؼبادي حيث يكوف اؼبوّجهات يف مكاف آمن، تتواجد 
8.2.1 



 mushtaq_talib58@yahoo.comخبير برامجيات و نظم أمن المعلوماتكتيب سيسكو أعداد المبرمج: مشتاق طالب رشيد/

 

126 
 

من سطر األوامر بنفسك من دوف اػبمسة ستضبط يف ىذا التمرين تكوين أحد موّجهات التمرين 
دة اؼبوّجو والرسم البياي ؿ أداة مساعااستعمديكنك ، فقط طبيعة الشبكة. اتبلحظماستعماؿ أي 

ضبط كما ستما ديكن من دوف أخطاء.  بأسرع ىدفك ضبط تكوين اؼبوّجو سيكوف . اؼببُّت أعبلهلموّجو ل
 ؿبطات عمل اإليثرنت اؼبوصولة اؼبوازية ؽبا. ىحدإل IPعدادات اإلتكوين 

 8.2.1.1 :التمارين التفاعلية
( يف A_التمرين) Aلموّجو لكوين خطوة خبطوة تبستحصل يف سبرين اؼبوّجو ىذا على فرصة للقياـ 
ال . لكن إذا كنت اتك أو دفًت يومياتكبلحظدفًت مطبيعة التمرين. حاوؿ إكماؿ كل التمرين من دوف 

ديكنك ، ةشكلاؼبحملاولة حل  اتكودفًت يومي اتكبلحظوم، واستعملت منهج التعليم ما تعرؼ خطوة
أحرؼ ضبراء. الح  أف تسلسل ب لك تسلسل التكوين ؿ الزر "تشغيل التوضيح"، الذي سيبُّت ااستعم

 عدة تسلسبلت صحيحة.ىذا ىو ؾبرد واحد من خطوات التكوين 
8.2.1.2 

( يف A_التمرين) Aلموّجو لتكوين خطوة خبطوة بستحصل يف سبرين اؼبوّجو ىذا على فرصة للقياـ 
ال . لكن إذا كنت فًت يومياتكاتك أو دبلحظدفًت مطبيعة التمرين. حاوؿ إكماؿ كل التمرين من دوف 

ديكنك ، ةشكلاؼبحملاولة حل  اتكودفًت يومي اتكبلحظوم، واستعملت منهج التعليم ما تعرؼ خطوة
أحرؼ ضبراء. الح  أف تسلسل بؿ الزر "تشغيل التوضيح"، الذي سيبُّت لك تسلسل التكوين ااستعم

 عدة تسلسبلت صحيحة.ىذا ىو ؾبرد واحد من خطوات التكوين 
 TCP/IP 9.2.4.1: 9صل الف

 افف مهمااألمر ىذاف دوؿ. تفرّغ ذلك اعباؼبخزَّف يف اؼبوّجو و  ARPستعاين يف ىذا التمرين جدوؿ 
 الشبكة.يف مشكلة حل جداً يف 

9.2.4.2 
الشبكة تلك مسؤوؿ يريد . XYZوؾبموعتك مساعدة مسؤوؿ شبكة الشركة لقد طُلب منك أنت 

 من واجهات اإليثرنت على اؼبوّجهات.جهة واكل اػباصة ب MACمعرفة العناوين 
 IP 11.1.4: عنونة 11الفصل 

ونظاـ  اتموّجه 5من ستعمل يف ىذا التمرين مع أعضاء ؾبموعة آخرين لتصميم طبيعة شبكة 
 .IPعنونة 

11.4.1 
لعمل مع أعضاء ا يى األوذلمهمتك . للتو سيسكو ةشهاد تكوأعضاء ؾبموعلقد تلقيت أنت 

لرسم التمرين  ةمشاهب ُتموّجه 5من طبيعة تكوف . سIPنظاـ عنونة و م طبيعة تصميأخرى لؾبموعة 
رسم التمرين القياسي راجع . تغيَتاتكما ىو مبُّت لكن مع بضع   ُتموّجه 5اؼبؤلف من القياسي 
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مبلئم  IPنظاـ عنونة إذل صل و تتاؼبعدَّؿ اؼببُّت يف ورقة العمل. جيب أف ُت موّجه 5اؼبؤلف من 
إعداد التمرين القياسي. بعدىا ستستعمل عن  ةـبتلف Cعناوين فئة  استعماؿ عدةب

ConfigMaker استعماؿ أوراؽ العمل بىذا التمرين ديكنك تنفيذ للشبكة. اػباص رظبك نشاء إل
 .ةمتوفر  تإذا كان ةمعدات التمرين الفعليمع أو العمل 
 توجيوال: 11الفصل 

 11ال توجد سبارين يف الفصل 
 والت التوجيو: بروتوك12الفصل 

12.1.5 
 جاورة.تستضبط يف ىذا التمرين تكوين مسلك ساكن بُت موّجهات م

12.3.5 
 بروتوكوؿ التوجيو.ليكوف  RIPستضبط يف ىذا التمرين تكوين 

12.5.1 
ضبط تكوين اؼبسالك الساكنة فيها كوف يىناؾ أوقات ديكن أف ستكوف مسؤوؿ نظاـ، بصفتك 

تلك للشبكات اؼببتورة ألف ىناؾ طريقة واحدة فقط للوصوؿ إذل  ةفيدجداً. اؼبسالك الساكنة م اً مفيد
شبكة أو شبكات كانت لديك الشبكة. األماف ىو سبب آخر الستعماؿ اؼبسالك الساكنة. مثبًل، إذا  

أو بروتوكوالت التوجيو  RIPبأف يقـو ترغب لن  ،"رؤيتهاعلى " ةبقية الشبكة قادر بأف تكوف ترغب ال 
يف اؼبسالك الساكنة يكوف استعماؿ  ،اؼبوّجهات األخرى. أحياناً إذل ديثات دورية إرساؿ ربباألخرى 

يف  اؼبوجينطاؽ الرباف  على كوهنا أكثر   بضع موّجهات( فّعاالً ربتوي على الشبكات البسيطة )
اصطياد اؼبشاكل هبدؼ ستستعمل مسالك ساكنة  ،شبكة اؼبناطق الواسعة. يف ىذا التمرينوصبلت 
 .اؼبسالك الديناميكية وبروتوكوالت التوجيوب اقتهولرؤية عبل

12.5.2 
إلنشاء  E-والتمرين A-شبكة مناطق واسعة بُت التمرينبإعداد وصلة يف ىذا التمرين ستقـو 

شبكة مناطق لاستعماؿ ؾبموعة من األسبلؾ التسلسلية بمسارات بديلة يف إعداد سبرين اؼبوّجو القياسي. 
ضبط أف ت. تذّكر E-لتمرينل 1التسلسلي بالسلك  A-لتمرينل 1لي التسلسالسلك صل قم بواسعة، 

 (.E-لتمرينل 1للسلك )الواجهة التسلسلي  DCEسرعة الساعة على اعبهة 
12.5.3 

. تعطّلت إحدى الوصبلتعندما من وقت  تطلب التقاربرأيت يف سبرين التحدي السابق كم لقد 
استعماؿ تواقيت إف . هبا تحكمكيفية الالتوجيو و  معرفة كيفية منع حلقات يمهمتك يف ىذا التمرين ى

 هاكل  يعكس السم واألفق اؼبنقسم ىو التعداد إذل ما ال هناية، و ، أقصى اتتعريف عدد وثبو االنتظار، 
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للتحكم حبلقات التوجيو يف  RIPلقات التوجيو. ستستعمل القيمة اؼبًتية لعدد وثبات حبلتحكم لطرؽ 
 ىذا التمرين.
 د مشاكل الشبكة: اصطيا13الفصل 
13.1.6 

الوقت إلجياد من  ةكمية ؿبدودلديك  مدّرسك عدة مشاكل يف الشبكة. أنشأ/وضع ؽبذا التمرين، 
لؤلجهزة  اؽبااستعماليت ديكنك . األدوات بأكملهاشبكة تشغيل الوحل اؼبشاكل لكي تتمكن من 

 traceو pingتتضمن  (IOSللربنامج ) اؽبااستعماليت ديكنك األدوات و يف طقم أدواتك. موجودة 
ip route وtelnet وshow arp ؿ دفًت يوميات ىندستك ااستعم. ديكنك

(Engineering Journal ) )ة توفر موأي موارد متوافقة مع الوب )دبا يف ذلك منهج التعليم
 .لديك

777 
 
 

 األوامر
 15-1ؿ و أوامر الفص
 األوامر:

access-enable وصوؿ مؤقت يف الئحة وصوؿ  الئحةإنشاء إدخاؿ من ّكن اؼبوّجو دي
 ديناميكي.

access-template  بو أنت إدخاؿ الئحة وصوؿ مؤقت يدوياً يف موّجو متصليضع. 
Appn  إذل النظاـ الفرعي اً يرسل أمر APPN. 

Atmsig ينّفذ أوامر إرساؿ اإلشارات ATM. 
B .ًيستنهض نظاـ التشغيل يدويا 

band width ضبط قيمة نطاؽ موجي لواجهة.ي 
banner motd حيّدد راية "رسالة-."  اليـو

Bfe ةضبط صيغ الطوارئ اليدويي. 
boot system  بدء التشغيل.عند اؼبوّجو  هاحيّملاليت حيّدد صورة النظاـ 
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Calendar .يدير تقومي األجهزة 
Cd .يغَّت اعبهاز اغبارل 

cdp enable ّكن بروتوكوؿ اكتشاؼ سيسكو يف واجهة.دي 
Clear .ديّهد الوظائف 

clear counters  عّدادات الواجهة.يفرّغ 
Clockrate  ألجهزة يف الواجهات التسلسلية،  لوصبلت ايضبط تكوين سرعة الساعة

 سرعة بتات مقبولة.عند معاعبات الواجهة و واجهة الشبكة لوحدات النمطية كال
Cmt وصلة  يشّغل أو يوقف وظائف إدارةFDDI. 

Configure  على معلومات التكوين احملافظة تكوين موجود و  لىإجراء تغيَتات عيتيح لك
 يف موقع مركزي. هانيز زبو 

configure memory .حيّمل معلومات التكوين من الذاكرة العشوائية الوصوؿ غَت اؼبتطايرة 
config-register .يغَّت إعدادات مسجِّل التكوين 

configure terminal الطرفية لوحدة  يضبط تكوين احملطة الطرفية يدويًا من احملطة
 التحكم.

Connect  ًحطة طرفية.دب يفتح اتصاال 
Copy .ينسخ بيانات التكوين أو الصورة 

copy flash tftp  ينسخ صورة النظاـ من الذاكرة الوامضة إذل ملقمTFTP. 
copy running-config tftp  الذاكرة خيّزف التكوين اغبارل يفRAM  يف ملقم شبكة

TFTP. 
copy running-config startup-config  الذاكرة خيّزف التكوين اغبارل يفRAM 

 .NVRAMالذاكرة إذل 
copy tftp flash  حيّمل صورة جديدة من ملقمTFTP  الذاكرة الوامضة.إذل 

copy tftp running-config  حيّمل معلومات التكوين من ملقم شبكةTFTP. 
Debug .يستعمل وظائف إزالة العلل 

debug ip rip ربديثات توجيو  يعرضRIP أثناء إرساؽبا وتلقيها. 
Delete اً حيذؼ ملف. 

Dir  مايف جهاز اؼبوجودة يسرد اؼبلفات. 
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Disable متيازات.اال اتيعّطل األوامر ذ 
Disconnect  ًاً موجود اً شبكي يقطع اتصاال. 

Enable .ينّشط األوامر ذات االمتيازات 
enable password وصوؿ إذل ـبتلف مستويات الم بضبط كلمة مرور ؿبلية للتحكي

 .اتاالمتياز 
enable secret  األمر زيادة على حيّدد طبقة إضافية من األمافenable password. 

Erase  أو ذاكرة التكوين.الوامضة ديحو الذاكرة 
erase startup-config  ديحو ؿبتوى الذاكرةNVRAM. 

Exit  نهي طرفية نشطة ويُ أي صيغة تكوين، أو يُغلق جلسة ؿبطة خُيرجك منEXEC. 
Format  جهاز.يقـو بتهيئة 

Help   نظاـ اؼبساعدة التفاعلية.عن وصف حيصل على 
History ّكن وظيفة ؿبفوظات األوامر.دي 

Interface  صيغة تكوين الواجهة.يدخل إذل يضبط تكوين نوع واجهة و 
ip address يبدأ معاعبة وقناع شبكة فرعية و  اً يعُّت عنوانIP  اجهة.يف و 

ip default-network اً افًتاضي اً نشئ مسلكي. 
ip domain-lookup يف اؼبوّجو.األظباء إذل عناوين ّكن ترصبة دي 

ip host  عنواف ساكن يف ملف تكوين اؼبوّجو.-إذل-إدخاؿ إسميُنشئ 
ip name-server ًتصبة ل احيّدد عناوين ؼبا يصل إذل ستة ملقمات أظباء الستعماؽب

 ن.ويناوالعاألظباء 
ip route نشئ مسالك ساكنةي. 

Lat يفتح اتصاؿ LAT. 
Line اػبطتكوين األوامر اػباصة بللتكوين ويشّغل صيغة ؾبموعة  اً معّين اً يعّرؼ خط. 
Lock احملطة الطرفية. يقفل 

Login   تسجيل الدخوؿ.عند ّكن فحص كلمة اؼبرور ديكمستخدـ معُّت. يسّجل الدخوؿ 
Logout  من الصيغةخُيرجك EXEC. 
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Mbranch  ًشجرة إرساؿ متعدد جملموعة معّينة.من  اً فرعيتعّقب نزوال 
media-type .حيّدد االتصاؿ اؼبادي 

Mrbranch  ًشجرة إرساؿ متعدد جملموعة معّينة.من  اً فرعيتعّقب صعودا 
Mrinfo  رساؿ.اإلاإلصدار من موّجو متعدد و يطلب معلومات اعبار 

Mstat أوامر دة يبُّت اإلحصائيات بعد عtraceroute رساؿاإل ةمتعدد. 

Mtrace  رساؿ.اإل ةاؼبسار من فرع مصدر إذل فرع وجهة لشجرة توزيع متعدديتعّقب 
name-connection  اً موجود اً شبكي اتصاالً يسّمي. 

Ncia يشّغل/يوقف اؼبلقم NCIA. 
Network مباشرة. بو اؼبوّجو موصوالً يكوف مركز معلومات شبكة  اً علىمرتكز  اً يعُّت عنوان 

no shutdown  ةيعيد تشغيل واجهة معطَّل. 
Pad  يفتح اتصاؿ X.29 PAD. 

Ping  .يرسل طلب صدى؛ يشّخص الوصلة الشبكية األساسية 
Ppp   يشّغل الربوتوكوؿIETF Point-to-Point. 
Pwd  .يعرض اعبهاز اغبارل 

Reload  نظاـ التشغيل.يعيد ربميل ؛ اً باردسبهيداً يوقف وينّفذ 
rlogin يفتح اتصاؿ rlogin. 

Router  بروتوكوؿ توجيو  أوالً  وعملية توجيو بتعريفيبدأIP األمر . مثبًل، ينتقيrouter rip 
 بروتوكوؿ التوجيو.ليكوف  RIPالربوتوكوؿ 
Rsh   اً بعيد اً ينّفذ أمر. 
Sdlc  رايرسل أطر اختب SDLC. 
Send   اػبطوطعرب يرسل رسالة tty. 

service password-encryption ّكن وظيفة تشفَت كلمة اؼبرور.دي 
Setup مر وايدخل إذل أداة األsetup. 

show buffers  على ملقم الشبكة. اتيزّود إحصائيات لتجّمعات الدارئ 
show cdp entry  ر مذكور يف اعبدوؿو اؾبيعرض معلومات عن جهاز CDP. 

show cdp interface ف يكو  يتيعرض معلومات عن الواجهات الCDP اً فيهافبكَّن. 
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show cdp neighbors يعرض نتائج عملية اكتشاؼ CDP. 
show flash  .يعرض تصميم وؿبتوى الذاكرة الوامضة 
show hosts  أظباء وعناوين اؼبضيفُت.ب ةيعرض الئحة ـببأ 

show interfaces على اؼبوّجو. ايعرض إحصائيات لكل الواجهات اؼبضبوط تكوينه 
show ip interface .يعرض اغبالة والبارامًتات العمومية اؼبقًتنة بواجهة 
show ip protocols ةاغبالية لعملية بروتوكوؿ التوجيو النشطالة يعرض البارامًتات واغب. 

show ip route  يعرض ؿبتويات جدوؿ توجيوIP. 
show memory  اؿ  من اػبتجّمع الن ذاكرة اؼبوّجو، دبا يف ذلك إحصائيات عيبُّت إحصائيات

 الذاكرة.
show processes .يعرض معلومات عن العمليات النشطة 
show protocols  يعرض الربوتوكوالت اؼبضبوط تكوينها. يبُّت ىذا األمر حالة أي

  مضبوط تكوينو. 3بروتوكوؿ طبقة 
show running-config  الذاكرة يعرض التكوين اغبارل يفRAM. 

show stacks   لعمليات وروتينات الَقطع ويعرض سبب لدس استعماؿ اؼبكيراقب
 استنهاض للنظاـ. ةداعحصوؿ آخر إ

show startup-config  ،ىو ؿبتويات الذاكرة و يعرض التكوين احملفوظNVRAM. 
show version   ،أظباء ومصادر و إصدار الربنامج، و يعرض تكوين أجهزة النظاـ

 صور االستنهاض.و  ملفات التكوين،
Shutdown   اجهة.يعّطل و 

telnet مضيف يدعم التلنت.الدخوؿ إذل ل سجّ ي 
term ip  لجلسة اغبالية.ل اتالشبكأقنعة حيّدد تنسيق 

Trace  تهاإذل وجهىا الرـز عند سفر ستسلكو  اً حيّدد مسار. 
Verify ذاكرة وامضة يتحقق من اجملموع التدقيقي ؼبلف. 
Where .يسرد االتصاالت النشطة 

which-route توجيو جدوؿ يف تفتيش يقـو بOSI .ويعرض النتائج 
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Write  شبكة أو ؿبطة طرفية.أو الذاكرة يف يكتب التكوين اؼبشتغل 
write erase  األمر لقد حلerase startup-config  ىذا األمر.ؿبل 

write memory  لقد حل األمرcopy running-config startup-config  ؿبل
 ىذا األمر.

x3  ضبط البارامًتات يX.3  يفPAD. 
Xremote  الصيغةيدخل إذل XRemote. 

 الوسائط  777
 13-1ؿ و وسائط الفص
 الوسائط:
 : مراجعة1الفصل 
1.1.1 

 اتتطوير الشرك
 ؼباذا طراز شبكة طبقّي؟

1.1.2. 
 وظائف الطبقة

 التطبيقات اتطبق
 وظيفة األجهزة يف الطبقات
 طبقات انسياب البيانات
 ؼباذا طراز شبكة طبقيّ 

1.1.3. 
 بُت الطبقات اؼبتناظرةصاالت االت

 تغليف البيانات
 بُت الطبقات اؼبتناظرةاالتصاالت 

 تغليف البيانات
 تغليف البيانات
 تغليف البيانات
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 تغليف البيانات
1.1.4. 
 تغليف البياناتعن مثاؿ 
1.2.1 

 شبكات اؼبناطق احمللية واألجهزة
 تقنية شبكة اؼبناطق احملليةعن نظرة عامة 

 ائط الشبكةـبتلف أنواع وس
1.2.2 

 812.3الطبقة اؼبادية: اإليثرنت/
 812.3الواجهة اإليثرنت/
 812.3بث اإليثرنت/

1.2.3 
 812.3عمل اإليثرنت/

 812.3اإليثرنت/ موثوقية
1.2.4 

 اؼبنطقيةو  ةعنونة اؼباديال
 بطاقة الشبكة

1.2.5 
 MACعنونة 

 MACإجياد عنواف 
 ترصبة العناوين
 ترصبة العناوين

1.3.1 
 TCP/IPعناوين إذل مقدمة 
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 IPعنونة 
1.3.2 

 عنونة مع الشبكات الفرعيةال
 الفرعية اتعنونة الشبك

 الفرعية اتالتخطيط للشبك
 Bالفئة من تخطيط لشبكة فرعية عن المثاؿ 
 Cالفئة من تخطيط لشبكة فرعية عن المثاؿ 
1.4.1 

 طبقة التطبيقات
 طبقة العرض
 طبقة اعبلسة
1.4.2 

 ساؿطبقة اإلر عن نظرة عامة 
1.4.3 

 م برامج الطبقة العليايقست
 إنشاء اتصاؿ

 إرساؿ األقساـ مع التحكم باالنسياب
 بواسطة النوافذ وثوقيةاؼب

 اتشعار اإلأسلوب 
 ية اؼبنحىاػبدمات االتصال

 النوافذ
 إشعار موجب وإعادة إرساؿ

 : شبكات اؼبناطق الواسعة واؼبوّجهات2الفصل 
2.1.1 
 ن شبكات البياناتعأمثلة 
 ت اؼبناطقة الواسعة واألجهزةشبكا
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2.1.2. 
 نظرة عامة عن تقنية شبكة اؼبناطق الواسعة
 الطبقات اؼبادية: شبكات اؼبناطق الواسعة

 طبقة وصلة البيانات: بروتوكوالت شبكة اؼبناطق الواسعة
2.1.3. 

 تقنيات شبكة اؼبناطق الواسعة
2.2.1 
 ن شبكات البياناتعأمثلة 
 تكوين موّجوعن مثاؿ 
2.2.2 

 شبكات اؼبناطقة الواسعة واألجهزة
 تقنيات شبكة اؼبناطق الواسعةواسطة باؼبوصولة اؼبوّجهات 

 طبقة الشبكة: ربديد اؼبسار
 االتصاؿ طبقة الشبكة: مسار

 وقت أيويف تصل يف أي مكاف، ي: Zو Yو Xاؼبضيف 
2.2.3 
 طبيعة اؼبوّجوعن سبرين 
 )تابع(طبيعة اؼبوّجو عن سبرين 
 نًتنتلبل OSPFمعاينة 
 : واجهة سطر أوامر اؼبوّجو3الفصل 
3.1.1 
 IOSاؼبوّجو: نظاـ سيسكو الدخوؿ إذل تسجيل 
3.1.2. 

 ( 2 - 1الئحة أوامر صيغة اؼبستخدـ )
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3.1.3. 
 ( 4 - 1)ذات االمتيازات الئحة أوامر الصيغة 

3.1.4. 
 ( 2 - 1استعماؿ وظائف مساعدة اؼبوّجو )

3.1.5 
 IOS (1 - 2 )استعماؿ وظائف ربرير 

3.1.6 
 IOSاستعماؿ ؿبفوظات أوامر 

3.2.1 
 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )

3.2.2 
 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )

 : مكّونات اؼبوّجو4الفصل 
4.1.1 

 مصادر التكوين اػبارجي
4.1.2. 

 مكّونات التكوين الداخلي
4.1.3. 
 للتخزين العامل RAMالذاكرة 
4.1.4. 

 صيغ اؼبوّجو
4.2.1 

 أوامر حالة اؼبوّجو
4.2.2 
 show running-config األمر
 show startup-config األمر
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4.2.3 
 show interfacesاألمر 
 show versionاألمر 
 show protocolsاألمر 
4.2.4 

 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )
4.3.1 

 بروتوكوؿ اكتشاؼ سيسكوعن نظرة عامة 
4.3.2 
 CDPجَتاف إدخاالت إظهار 
4.3.3 

 CDP (1 -2 )مثاؿ عن تكوين 
4.3.4 
 CDP (1 - 3 )عبهاز وجَتاف  CDPإدخاالت إظهار 
4.3.5 

 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )
4.4.1 

 عملية االختبارعن نظرة عامة 
4.4.2 

 عمليات التلنت
 استعماؿ التلنتباختبار طبقة التطبيقات 

4.4.3 
 pingختبار بواسطة األمر اال

 وؿقابلية الوص
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4.4.4 
 traceختبار بواسطة األمر اال

4.4.5 
 show ip routeاختبار طبقة الشبكة بواسطة األمر 

 IPجدوؿ توجيو 
4.4.6 

 ؟ىل الوصلة تعمل
 show interfaces serialتفسَت األمر 

4.4.7 
 clear countersو show interfaces افاألمر 

4.4.8 
 لفحص حركة اؼبرور بالوقت اغبقيقي مع إزالة العل

 تسجيل الرسائل
4.5.1 

 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )
 : بدء تشغيل اؼبوّجو وإعداده5الفصل 
5.1.1 

 ن بدء تشغيل النظاـعنظرة عامة 
5.1.2. 

 تسلسل بدء التشغيل
5.1.3. 

 أوامر بدء التشغيل
5.2.1 

 صيغة اإلعداد
5.2.2 

 البارامًتات العمومية ؼبوّجهكعنده الذي تكتب سطر اؼبطالبة 
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 وحدة التحكمعند البارامًتات العمومية اؼبطالبة ب
5.2.3 
 ةالبارامًتات لكل واجهة مثّبتاؼبطالبة ب
5.2.4 

 التكوين اؼبنشأيعرض  setupبرنامج األمر 
5.3.1 

 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )
 1: تكوين اؼبوّجو 6الفصل 
6.1.1 

 تكوين اؼبوّجوعن نظرة عامة 
6.1.2. 
 11.0اإلصدار  تكوينملفات  العمل مع

6.1.3. 
 11اإلصدارات ما قبل  العمل مع ملفات تكوين

6.1.4. 
 TFTP (1 - 2 )استعماؿ ملقم 

6.1.5 
 x.11مع اإلصدار  NVRAMاستعماؿ الذاكرة 

6.1.6 
 11ما قبل اإلصدار  IOSمع  NVRAMاستعماؿ الذاكرة 

6.2.1 
 ن صيغ اؼبوّجوعنظرة عامة 

6.2.2 
 ( 3 - 1)صيغ التكوين 
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6.2.3 
 ضبط تكوين بروتوكوالت التوجيو

6.2.4 
 أوامر تكوين الواجهة

6.2.5 
 ةضبط تكوين واجهة معّين

6.3.1 
 x.11صيغ تكوين اإلصدار 

6.3.2 
 11اإلصدارات ما قبل  تكوين
6.3.3 

 تكوين كلمة اؼبرور
6.3.4 

 ضبط تكوين اؼبوّجو
6.4.1 

 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )
6.4.2 

 ( 2 - 1ة اؼبوّجو )سبرين عن طبيع
6.4.3 

 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )
 IOS: صور 7الفصل 
7.1.1 

 IOSإجياد نظاـ سيسكو 
7.1.2 

 سجِّلاؼبتكوين قيم 
7.1.3 
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 show versionاألمر 
7.2.1 

 ( 3 - 1) نظاـخيارات االستنهاض يف ال
7.2.2 

 TFTP (1 - 3 )تحضَت ؿال
7.2.3 
 show flashاألمر 
7.3.1 
 IOSحات التسمية يف نظاـ سيسكو اصطبل
7.3.2 
 copy flash tftpو show flash األوامر
7.3.3 
 copy tftp flashاألمر 
7.3.4 
 copy tftp flashاألمر 
 2: تكوين اؼبوّجو 8الفصل 
8.1.1 

 ( 2 - 1تكوين اؼبوّجو )
8.1.2 

 إجراء استعادة كلمة اؼبرور
8.2.1 

 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )
 TCP/IP: 9ل الفص

9.1.1 
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 TCP/IPإذل مقدمة 
 OSIمع  TCP/IPمقارنة 

 TCP/IPمكدس الربوتوكوالت 
9.1.2. 

 طبقة التطبيقات
 (DNSنظاـ أظباء اؼبيادين )

 HOSTSلف اؼب
 بريد العميل

FTP 
 انًتنت اكسبلورر
 نتسكايب نافيغيًت

 التلنت
ping 

tracert 
nbtstat 
netstat 

9.1.3. 
 اؿطبقة اإلرسعن نظرة عامة 
9.1.4. 

 TCP تنسيق القسم
 UDP تنسيق القسم

9.1.5 
 أرقاـ اؼبنافذ
 ةاحملجوز  TCPأرقاـ منافذ 
 ةاحملجوز  UDPأرقاـ منافذ 
 TCP/UDP أرقاـ منافذ
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9.1.6 
 TCPلػ اتصاؿ اؼبصافحة/الفتح الثبلثي االذباه

9.1.7 
 البسيط TCPإشعار 
 ةاؼبنزلق TCPنافذة 

 وأرقاـ اإلشعارات TCPتسلسل 
 ذالنواف

9.2.1 
 طبقة الشبكةعن نظرة عامة 
9.2.2 

 IPوحدة بيانات 
 حقل الربوتوكوؿ

9.2.3 
 بروتوكوؿ رسالة ربكم االنًتنت

 ICMP اختبار
 ICMP اختبار

 الرزمة غَت القابلة للتسليم
 قابلية الوصوؿ

9.2.4 
 بروتوكوؿ ترصبة العناوين

 ترصبة العناوين
 IP: عنونة 11الفصل 

10.1.1 
 TCP/IP عناوينإذل مقدمة 
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10.1.2 
 ( 2 - 1) عناوين اؼبضيفُت

10.1.3 
 عناوين البث

 بثالإرساؿ 
11.1.4 
 التشبيك الفرعيعن مثاؿ 

11.2.1 
 IP (1 - 2 )تكوين عنواف 

10.2.2 
 ip host (1 - 3 )األوامر 
11.2.3 

 تكوين ملقم األظباء
11.2.4 

 األظباء نظاـ
11.2.5 
 show hosts (1 - 2 )األمر 

11.3.1 
 من تكوين العنونةالتحقق 
11.3.2 
 pingاألمر 
 اؼبمدَّد pingاألمر 

 قابلية الوصوؿ
11.3.3 
 traceاألمر 

11.4.1 
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 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )
 توجيوال: 11الفصل 
11.1.1 

 طبقة الشبكة: ربديد اؼبسار
 IPجدوؿ توجيو 
11.1.2 

 معلومات اؼبسار عرضطبقة الشبكة: 
 ربديد اؼبسار
11.1.3 
 ُت: الشبكات واؼبضيفIP عنونة

 ربديد عنواف الشبكة
11.1.4 

 توجيو مع عنونة الشبكة
 IPجدوؿ توجيو 
11.1.5 

 بروتوكوؿ التوجيومقابل  وجَّواؼبربوتوكوؿ ال
11.1.6 

 عمليات بروتوكوؿ الشبكة
 تبديل اؼبسار
11.1.7 

 توجيو اؼبتعدد الربوتوكوالتال
11.2.1 

 اميكيةاؼبسالك الساكنة مقابل اؼبسالك الدين
11.2.2 
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 التوجيو الساكنعن مثاؿ 
11.2.3 
 توجيو االفًتاضيعن المثاؿ 

11.2.4 
  الطبيعةتغَّت التكّيف مع 
11.2.5 

 عمليات التوجيو الديناميكي
11.2.6 

 اؼبسافة يف القياسات اؼبًتية
 توجيوللمكّونات القياسات اؼبًتية 

11.2.7 
 فئات بروتوكوالت التوجيو

11.2.8 
 الوقت للتقارب

11.3.1 
 اؼبسايفّ التوجيو مفاىيم 
11.3.2 

 لشبكةلاالكتشاؼ اؼبسايّف 
11.3.3 

 ةيّ اؼبسافتغيَتات الطبيعة 
 مكّونات القياسات اؼبًتية للتوجيو

11.3.4 
 اؼبشكلة: حلقات التوجيو

11.3.5 
 اؼبشكلة: التعداد إذل ما ال هناية

11.3.6 
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 أقصىحد اغبل: تعريف 
11.3.7 

 اغبل: األفق اؼبنقسم
 ق اؼبنقسم البسيطاألف

11.3.8 
 اغبل: تواقيت االنتظار

11.4.1 
 الوصليّ التوجيو مفاىيم 
11.4.2 

 لشبكةلاالكتشاؼ الوصلّي 
11.4.3 

 تغيَتات الطبيعة الوصلّية
11.4.4 
 الوصلّيةاؽبمـو 

11.4.5 
 ( 2 - 1تحديثات الوصلّية )الاؼبشكلة: 
11.5.1 

 التوجيو الوصليّ بمقارنة التوجيو اؼبسايّف 
11.5.2 

 توجيو اؽبجُتال
11.5.3 

 شبكة مناطق ؿبلية-إذل-توجيو شبكة مناطق ؿبلية
11.5.4 

 واسعةشبكة مناطق -إذل-توجيو شبكة مناطق ؿبلية
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11.5.5 
 تكوين موّجو سيسكو

 : بروتوكوالت التوجيو12الفصل 
12.1.1 

 التكوين األورل للموّجو
12.1.2. 

 األورل IPجدوؿ توجيو 
12.1.3. 
 IPوجيو تعّلم ت وجهات
 التوجيو الساكنعن مثاؿ 
 توجيو االفًتاضيعن المثاؿ 

12.1.4 
 تكوين اؼبسالك الساكنة

 ip routeاألمر 
12.1.5 
 اؼبسالك الساكنةعن مثاؿ 

 ip routeاستعماؿ األمر 
12.1.6 

 تكوين اؼبسلك االفًتاضي
 ip default-networkاألمر 

12.1.7 
 اؼبسلك االفًتاضيعن مثاؿ 

12.2.1 
 اؼبستقلة بذاهتا األنظمة
12.2.2 

 ة/اػبارجيةبروتوكوالت التوجيو الداخلي



 mushtaq_talib58@yahoo.comخبير برامجيات و نظم أمن المعلوماتكتيب سيسكو أعداد المبرمج: مشتاق طالب رشيد/

 

151 
 

12.2.3 
 الداخلية IPبروتوكوالت توجيو 

12.2.4 
 IPمهاـ تكوين توجيو 

12.2.5 
 networkو routerاستعماؿ األوامر 

 routerاألمر 
 networkاألمر 

12.3.1 
 RIPعن  نظرة عامة
12.3.2 
 RIP تكوين

12.3.3 
 RIP تكوينعن مثاؿ 

12.3.4 
 show ip protocolاألمر 

12.3.5 
 show ip routeاألمر 

 IPجدوؿ توجيو 
12.4.1 
 IGRPعن  نظرة عامة
12.4.2 
 networkو router igrpوامر األاستعماؿ 
 router igrpاألمر 
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 networkاألمر 
12.4.3 
 IGRP تكوينعن مثاؿ 

12.4.4 
 show ip protocols األمر

12.4.5 
 show ip interfacesاألمر 

12.4.6 
 show ip routeاألمر 

12.4.7 
 debug ip ripاألمر 

12.5.1 
 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )

12.5.2 
 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )

12.5.3 
 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )

 : اصطياد مشاكل الشبكة13الفصل 
13.1.1 

 ( 2 - 1سبرين عن طبيعة اؼبوّجو )
13.1.2 
 1الطبقة -شاكلاؼبد اصطيا

13.1.3 
 2الطبقة -اصطياد اؼبشاكل

13.1.4 
 3الطبقة -اصطياد اؼبشاكل
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13.1.5 
 OSI اتاصطياد مشاكل طبق
 اتخطو  5من  اصطياد مشاكل

13.1.6 
 موارد اصطياد اؼبشاكل

777 
 االرتباطات

 13-1ؿ و لفصلارتباطات الوب 
 االرتباطات:
 : مراجعة1الفصل 

 .1ل ال توجد ارتباطات وب للفص
 : شبكات اؼبناطق الواسعة واؼبوّجهات2الفصل 
2.1 

 شبكات اؼبناطق الواسعة
2.1.1 

 شبكات اؼبناطق الواسعة واألجهزة
2.1.2 

 اؼبواصفات القياسية لشبكة اؼبناطق الواسعة
2.1.3 

 تقنيات شبكة اؼبناطق الواسعة
ISDN 
 ؟X.25ما ىو 

 منتدى ترحيل األطر
 ATMمنتدى 
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 عن بُعد T1بلتصاالت لسية عبنة اؼبواصفات القيا
2.2 

 شبكات اؼبناطق الواسعة واؼبوّجهات
2.2.1 

 أساسيات اؼبوّجو
2.2.2 

 وظيفة اؼبوّجو يف شبكة مناطق واسعة
2.2.3 

 2 سبرين طبيعة الدورة الدراسية
 : واجهة سطر أوامر اؼبوّجو3الفصل 

 .3ال توجد ارتباطات وب للفصل 
 : مكّونات اؼبوّجو4الفصل 
 .4رتباطات وب للفصل ال توجد ا
 : بدء تشغيل اؼبوّجو وإعداده5الفصل 

 .5ال توجد ارتباطات وب للفصل 
 1: تكوين اؼبوّجو 6الفصل 

 .6ال توجد ارتباطات وب للفصل 
 IOS: صور 7الفصل 

 .7ال توجد ارتباطات وب للفصل 
 2: تكوين اؼبوّجو 8الفصل 

 .8ال توجد ارتباطات وب للفصل 
 TCP/IP: 9الفصل 

 .9توجد ارتباطات وب للفصل  ال
 IP: عنونة 11الفصل 

 .11ال توجد ارتباطات وب للفصل 
 توجيوال: 11الفصل 
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11.1 
 أساسيات التوجيو

11.2 
 ؼباذا بروتوكوالت التوجيو ضرورية

11.3 
 التوجيو اؼبسايفّ 

11.4 
 التوجيو الوصليّ 

11.4.1 
 أساسيات التوجيو الوصليّ 

11.4.2 
 الوصلّية جداوؿ التوجيو ربوتوكوالتالكيف تتبادؿ 
11.4.3 

 Dijkstraخوارزمية  كيف تنتشر تغيَتات الطبيعة عرب شبكة اؼبوّجهات
11.4.4 

 مهّاف بشأف الوصلّية
11.4.5 

بُت  اتاؼبسار بشأف  ةقرارات غَت متناغمإذل  ؤدياليت ت (LSAs)عبلنات الوصلّية غَت اؼبزاَمنة اإل
 اؼبوّجهات
11.5 

 و اؼبختلفةسياؽ بروتوكوالت التوجي
 : بروتوكوالت التوجيو12الفصل 

 .12ال توجد ارتباطات وب للفصل 
 : اصطياد مشاكل الشبكة13الفصل 

 .13ال توجد ارتباطات وب للفصل 
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